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

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

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

BIULE T YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 r.

Nr ZT05

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyﬁkujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyﬁkacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyﬁkacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)

455935
(220) 2016 05 04
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) łodzianin
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, tworzenie reklam i sponsorowanych tekstów,
wynajmowanie nośników reklamowych, 39 dostarczanie
korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o transporcie, transport kolejowy, logistyka transportu, rezerwowanie miejsc na podróże,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi tramwajowe, transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania listów lub towarów, wypożyczanie wagonów
kolejowych, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, kafeterie,
bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe.

(540) SOKOŁÓW SPECIAL LINE GRILL Przez cały rok
SPECJALNA LINIA PRODUKTÓW PRZEZNACZONA
NA GRILLA PRZEZ CAŁY ROK ZAKRĘCONA NA RUSZT
O SMAKU KLASYCZNYM SZYBKO I SMACZNIE SEZON
NA GRILLA WYSOKA JAKOŚĆ

(210)
(731)

(210)
(731)

455936
(220) 2016 05 04
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) łodzianka
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, tworzenie reklam i sponsorowanych tekstów, wynajmowanie nośników reklamowych, 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, informacja o transporcie, transport kolejowy, logistyka transportu, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów,
przenoszenie, przewóz bagaży, usługi tramwajowe, transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie, listy lub towary, wypożyczanie wagonów
kolejowych, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, kafeterie,
bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe.

(210)
(731)

456228
(220) 2016 05 12
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(531)

29.01.15, 08.05.01, 08.05.03, 11.01.09, 11.01.10, 11.03.18,
13.03.01, 13.03.07, 01.15.05, 05.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
456922
(220) 2016 05 24
KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,
Stalowa Wola
(540) Bio bread

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 pieczywo z surowców pochodzących
z upraw ekologicznych, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo
chrupkie, pieczywo bezglutenowe, suchary, maca.
(210)
(731)

456926
(220) 2016 05 24
KRĘCICHWOST KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO,
Stalowa Wola
(540) Bio chlebek
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(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.11.02, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 pieczywo z surowców pochodzących
z upraw ekologicznych, pieczywo bezdrożdżowe, pieczywo
chrupkie, pieczywo bezglutenowe, suchary, maca .
(210)
(731)

456997
(220) 2016 05 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA WIEPRZOWINA
Długo gotowana o smaku Koperkowym 30 min
i gotowe! SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE

pudry kosmetyczne, make-up jako preparaty kosmetyczne
i do makijażu, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, sztuczne rzęsy, błyszczyki na usta.
(210)
(731)

457939
(220) 2016 06 16
OBERKIEWICZ P., POBŁOCKI M., LAJT SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia
(540) LAJT
(510), (511) 11 oświetlenie i reﬂektory do pojazdów, a zwłaszcza: instalacje oświetleniowe, aparatura oświetleniowa, lampy, światła, żarówki, żarniki, 12 części i akcesoria do pojazdów,
a zwłaszcza: wycieraczki do szyb, wycieraczki do świateł,
opony, części karoserii, zderzaki, kierunkowskazy, elementy układów zawieszenia, siłowniki, amortyzatory, elementy układów hamulcowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży
za pomocą punktów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem
Internetu części i akcesoriów do pojazdów oraz oświetlenia
i reﬂektorów do pojazdów.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 08.05.01, 08.05.02, 11.03.18, 05.01.16,
19.03.03
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kiełbasa,
pasztet, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(210) 457283
(220) 2016 06 02
(731) ABRAM TOMASZ ABRAMÓWKA, Sanok
(540) KOBIECOWO
(510), (511) 35 handel detaliczny w punktach sprzedaży
i za pośrednictwem internetu damską odzieżą, obuwiem,
nakryciami głowy oraz torebkami, paskami, kosmetyczkami,
45 usługi stylizacji ubioru i doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru.
(210) 457359
(220) 2016 06 03
(731) POŻOGA DARIUSZ, Warszawa
(540) VC VICTORY COUTURE

457954
(220) 2016 06 16
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne,
plastry lecznicze, leki w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym:
maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy
i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki
przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych, 16 materiały
drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury,
publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego
samopoczucia, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, reklama,
usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek,
udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie - dotyczące ww. towarów wskazanych
w klasach 3, 5,10 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
w tym rozpowszechnianie materiałów innych niż reklamowe, usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego dobrego
samopoczucia, 44 usługi informacyjne i doradcze w zakresie
farmacji i leczenia”.
(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.19, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki i pasty
do czyszczenia zębów, preparaty do mycia, wyroby kosmetyczne, dezodoranty osobiste, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne, odżywki
kosmetyczne, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji skóry, pomadki, odświeżacze do ust, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie kosmetyczne do oczu,
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457956
(220) 2016 06 16
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SISTER OF MERCY
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(531)

02.03.01, 02.03.03, 02.03.04, 02.03.12, 05.03.07, 24.13.01,
24.13.17, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry bydlęce, imitacje skóry, torby wykonane ze skóry, skóry wyprawione, obrobione lub półobrobione, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama.
457957
(220) 2016 06 16
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe
w maści i kremie
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne,
plastry lecznicze, leki w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym:
maści, kremy, aerozole do celów leczniczych, maści, kremy
i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki
przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych, 10 materiały
drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury,
publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania - związane
ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi,
opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie - dotyczące ww.
towarów wskazanych w klasach 3, 5,10 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz
osobistego dobrego samopoczucia, 44 usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.

Nr ZT05/2017

(210)
(731)

458232
(220) 2016 06 23
ROMANOWICZ PIOTR RENT-NIERUCHOMOŚCI
ROMANOWICZ, Szczecin
(540) Romanowicz RENT NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(210)
(731)

458016
(220) 2016 06 17
ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) www.zdrowysok.com www.sok-naturalny.com
Royal apple Premium 100% SOK POLSKIE JABŁKA
Z POLSKICH SADÓW jabłko SOK JABŁKOWY
naturalny mętny sok

(531) 01.15.15, 01.15.21, 01.15.24, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 sok jabłokowy.

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, w tym w szczególności: badania marketingowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie,
agencje informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, sondaże opinii,
poszukiwania w zakresie patronatu, usługi porównywania
cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek,
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, analizy rynku, badania rynku, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
edycja tekstów reklamowych, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku ﬁrm, usług,
towarów, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, organizacja wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, 36 ubezpieczenia, działalność
ﬁnansowa, bankowość, majątek nieruchomy, w tym w szczególności: agencje mieszkaniowe - nieruchomości, analizy ﬁnansowe, faktoring, doradztwo ﬁnansowe, usługi ﬁnansowe,
informacje ﬁnansowe, agencje badające kredytowa zdolność
- kaucje i gwarancje, usługi ﬁnansowej likwidacji przedsiębiorstw, maklerstwo, administrowanie nieruchomościami,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, notowania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, kredyty ratalne, operacje rozrachunkowości ﬁnansowej - izby rozrachunkowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczenia, umowy
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną - umowy kredytowa, usługi ubezpieczeniowe, wycena ﬁnansowa - ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych - nieruchomości, zarządzanie, 37 doradztwo budowlane, usługi budowlane, montażowe i remontowe dla
budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego,
naprawy, a mianowicie: konserwacja i naprawy budynków,
malowanie budynków, naprawy tapicerskie, odnawianie
budynków, odnawianie wnętrz budynków, remontowanie
budynków, renowacja budynków, restauracja budynków,
uszczelnianie budynków,, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
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i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności:
architektura, doradztwo budowlane, inżynieria techniczna,
planowanie urbanistyczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów
technicznych, wzornictwo przemysłowe .
(210)
(731)

458400
(220) 2016 06 30
MARVIPOL TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) riviera park marvipol
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory,
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograﬁczną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
ﬁgurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektur)’ lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotograﬁe, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kuﬂe, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kuﬂe do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
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nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa,
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania
ﬁnansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo
ﬁnansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo ﬁnansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
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geodezyjne i kartograﬁczne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.
(210) 458447
(220) 2016 06 30
(731) GAJEWSKA-POPPE MONIKA, Warszawa
(540) SINUS MEDICAL CENTRUM LARYNGOLOGII

(531) 02.03.16, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.
(210)
(731)

458824
(220) 2016 07 07
Bristol-Myers Squibb Company a Delaware
Corporation, Nowy Jork, US
(540) Razem w Immuno-Onkologii

(531)

02.07.19, 02.07.23, 02.07.25, 02.07.99, 01.13.15, 26.15.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały związane z programem wspierania pacjentów w zakresie onkologii, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, mianowicie organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie onkologii
i dystrybucji materiałów szkoleniowych związanych z nimi,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, mianowicie, dostarczanie informacji w zakresie opieki zdrowotnej, farmaceutyki
i onkologii, dedykowane dla służby zdrowia, lekarzy, farmaceutów i pacjentów, 42 dostarczanie stron internetowych
zawierających informacje edukacyjne związane z kwestiami
zdrowia i świadomością zdrowotną w zakresie onkologii,
44 usługi opieki zdrowotnej, mianowicie dostarczanie informacji do lekarzy, profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i pacjentów na tematy związane z kwestiami zdrowia
i świadomości zdrowotnej.
(210) 458908
(220) 2016 07 11
(731) BEJTKA RAFAŁ, Warszawa
(540) OCRA
(510), (511) 41 Organizowanie wydarzeń sportowych, w tym
sportowych zawodów i turniejów, usługi rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępnianie obiektów na wydarzenia sportowe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami, organizowanie festiwali dla
celów kulturalnych i sportowych, organizowanie zawodów
sprawnościowych, w tym biegów terenowych, wyścigów
przełajowych, wojskowych torów przeszkód, organizowa-
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nie i prowadzenie klubów sprawnościowych (ﬁtness), usługi trenerów personalnych, usługi instruktażowe odnoszące
się do gimnastyki, treningów siłowych, kulturystyki, aerobiku, ćwiczeń ﬁzycznych, diety i odżywiania, udostępnianie
online usług rozrywkowych w zakresie związków sportowych, usługi informacyjne doradcze i konsultacyjne dotyczące usług: organizowania wydarzeń sportowych, w tym
sportowych zawodów i turniejów, usług rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe, udostępniania obiektów na wydarzenia sportowe, zawody lekkoatletyczne, programy z nagrodami, organizowania festiwali dla
celów kulturalnych i sportowych, organizowania zawodów
sprawnościowych, w tym biegów terenowych, wyścigów
przełajowych, wojskowych torów przeszkód, organizowania
i prowadzenia klubów sprawnościowych - ﬁtness, usług trenerów personalnych, usług instruktażowych odnoszących
się do gimnastyki, treningów siłowych, kulturystyki, aerobiku,
ćwiczeń ﬁzycznych, diety i odżywiania, udostępniania online
usług rozrywkowych w zakresie związków sportowych.
(210)
(731)

458929
(220) 2016 07 11
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMUKEE KITCHEN

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.01.01
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, wyroby nożownicze, widelce
i łyżki, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, 21 przybory
kuchenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy),
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nie zawarte w innych
klasach, świeczniki, kosze na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, statuetki, ﬁgurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, blachy do pieczenia, brytfanny, butelki, otwieracze do butelek, cedzaki,
ceramiczna zastawa stołowa, chochle, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia,
dzbanki, ekspresy do zaparzania kawy nieelektryczne, korkociągi, ﬁliżanki, ﬁltry do kawy i herbaty, foremki kuchenne,
formy cukiernicze, frytkownice, garnki, gofrownice nieelektryczne, karafki, kieliszki, kosze do użytku domowego, kubki, kuﬂe, łopatki [sprzęt kuchenny], mieszadełka, miksery
do żywności nieelektryczne, mieszadełka, miseczki, miski,
młynki nieelektryczne, naczynia [artykuły gospodarstwa
domowego], naczynia do gotowania, naczynia do pieczenia i zapiekania, nieelektryczne maszynki do mięsa,
nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne
trzepaczki do ubijania, nieelektryczne wyciskarki do soku,
papierowe foremki do pieczenia, patelnie, patery, pędzle kuchenne, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe,
podkładki pod naczynia i garnki, podkładki pod szklanki,
pojemniki do przypraw, podstawki pod pojemniki do przypraw, pojemniki do chleba, pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki kuchenne i do użytku domowego,
pojemniki termoizolacyjne, półeczki na przyprawy, półmiski, przenośne lodówki, przybory do pieczenia, puszki
na herbatę, rękawice do użytku domowego, rondle, ruszty
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kuchenne, serwetniki, sitka kuchenne, słoiki, słomki do picia, stojaki kuchenne, suszarki do naczyń, szczotki do zmywania, szpikulce [sprzęt kuchenny], tace do użytku domowego, talerze, tarki kuchenne, termosy, tłuczki do mięsa,
tłuczki do warzyw, tortownice, trzepaczki nieelektryczne,
urządzenia do schładzania butelek, wałki do ciasta, wiadra
do użytku w gospodarstwie domowym, wyciskarki do soku
z owoców, wykałaczki, zastawa stołowa.
459130
(220) 2016 07 15
STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONFIGURATOR POSADZEK.pl
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medyczne, aromaterapia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo żywieniowe, masaż, łaźnie tureckie, salony
piękności, usługi wizażystów, manicure.
(210) 459896
(220) 2016 10 11
(731) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków
(540) pepita

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 19 posadzki przemysłowe niemetalowe, w tym
betonowe i żywiczne, posadzki w biurach i obiektach użyteczności publicznej niemetalowe, w tym ceramiczne (terakota, gres), 27 posadzki w biurach i obiektach użyteczności
publicznej z wykładzin rolowych / dywanowych.
(210) 459310
(220) 2016 07 19
(731) SEEMANN TERESA COSMOBELLE, Tychy
(540) CosmoBelle

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa : kosmetyków, urządzeń i sprzętów do wyposażenia gabinetów i salonów kosmetycznych, 41 usługi edukacyjne, 44 usługi
kosmetyczne.
(210)
(731)

459413
(220) 2016 07 21
Guangzhou Hanxi Bio-technology Co., Ltd.,
Guangzhou City, CN
(540) LATOJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 sole do kąpieli, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, pasta
do butów, proszki do polerowania, olejki eteryczne, kosmetyki, maski kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów,
mieszaniny zapachowe potpourri, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 35 pokazy towarów, kolportaż próbek, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, poszukiwania w zakresie
patronatu, 44 chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], usługi

(531) 26.01.16, 25.01.99, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui
na klucze, opaski skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki
na wizytówki, portfele, portmonetki, torby sportowe, teczki, dyplomatki, torby podróżne, torebki, walizki, wizytowniki,
25 apaszki, bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze,
bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze,
kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty,
kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki,
t-shirty.
(210)
(731)

460000
(220) 2016 08 05
INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) SĄCZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki chemiczne dla gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymania czystości, środki wybielające, środki czystości, detergenty, środki do polerowania,
szorowania i ścierania, ściereczki nasączane detergentami,
środki odświeżające powietrze (zapachowe), środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie, chemiczne produkty do ożywiania
kolorów w praniu, krochmal i preparaty do krochmalenia, pasty do podłogi i mebli, mydła, mydła dezynfekujące, mydła
dezodoryzujące, olejki eteryczne, olejki do celów perfumeryjnych, kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy inne niż do celów medycznych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do pielęgnacji
paznokci, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, perfumy, makijaż, antyperspiranty,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pasty do butów, kremy
do butów, środki konserwacji skóry, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, żele do masażów, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego takie jak: łopatki
i łyżki kuchenne, obieraczki i drylownice, otwieracze i korkociągi, tarki, tłuczki i szczypce kuchenne, blaty i formy do pieczenia, formy i foremki, chlebaki, czajniki, garnki i patelnie,
przykrywki do naczyń i garnków, maselniczki, nieelektryczne wyciskarki i praski kuchenne, miski, młynki nieelektryczne, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki
do przechowania żywności, sitka i cedzaki, solniczki i pieprzniczki, stolnice i wałki, tace, termosy, deski do krojenia,
salaterki, serwisy kuchenne, ręczniczki i szmatki kuchenne,
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naczynia kuchenne, dzbanki do kawy, ﬁliżanki, kubki, naczynia do picia, porcelana, drobne naczynia kuchenne, artykuły
przemysłowe dla gospodarstwa domowego takie jak: butelki
dla niemowląt, otwieracze do butelek, deski do prasowania,
dozowniki mydła, gąbki, gofrownice do ciast nieelektryczne,
kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze na papier, kosze
na odpadki, doniczki do kwiatów, miotły, miseczki, miski,
mopy, pojemniki na słodycze, pudelka na kanapki, pudelka
na herbatę, pokrowce do desek do prasowania, rękawice
ogrodnicze, skarbonki, szczotki do czyszczenia pojemników,
szczotki do mycia naczyń, szczotki do misek klozetowych,
wiadra, 29 mięso, mięso konserwowane, mięso wędzone,
kiełbasy, szynki, wędliny, kaszanki, ﬁlety rybne, żywność produkowana z ryby, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, galarety mięsne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleko
sojowe, mleko skondensowane, produkty mleczne, keﬁr,
maślanka, koktajle mleczne, masło, kremy na bazie masła,
sery, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, konserwy mięsne,
konserwy rybne, przetwory z owoców lub warzyw, pikle,
płatki, przeciery, kapusta kwaszona, korniszony, grzyby konserwowane, kompoty, owoce morza, sałatki owocowe, sałatki warzywne, przeciery rybne, przeciery warzywne, buliony
i rosołki, przekąski na bazie owoców, rodzynki, nasiona spożywcze, orzeszki przetworzone, chipsy owocowe, warzywne
i ziemniaczane, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa,
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, kasza, makarony, muesli, naleśniki, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
słodycze, batoniki, batony, biszkopty, chałwa, cukierki, gumy
do żucia, ciasto w proszku, czekolada, lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), ketchup, majonez, musztarda,
przyprawy do potraw i zup, zioła konserwowane, aromaty
do żywności, aromaty do ciast, ocet, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, żywność na bazie maki, chipsy
zbożowe, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie herbaty, pizze, 31 świeże owoce i warzywa,
ziemniaki, zboże, żyto, otręby, owies, orzechy, pokarm dla
zwierząt, rośliny strączkowe świeże, zioła ogrodowe świeże,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje gazowane, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje na bazie owoców i warzyw, aperitify bezalkoholowe, lemoniady, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), aperitify alkoholowe,
brandy, wina, whisky, likiery, wódka, rum, nalewki, curacao,
koktajle alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, cygara, papierosy, cygaretki, fajki, ﬁltry do papierosów,
gaz do zapalniczek, bibułka papierosowa, ﬁltry do papierosów, tabaka, tabakierki, ustniki do papierosów, papierosy
elektroniczne, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, 35 zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, organizowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: produkty spożywcze, w tym mięso,
wędliny, nabiał, wyroby cukiernicze i piekarnicze, warzywa
i owoce, alkohole, wody mineralne, napoje bezalkoholowe,
soki, piwo, artykuły przemysłowe, wyroby chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, obuwie i nakrycia głowy, galanteria skórzana, wyroby tytoniowe, zapałki,
artykuły papiernicze i szkolne, zabawki, gazety, kosmetyki,
kwiaty, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 36 usługi administrowania nieruchomościami,
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dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz powierzchni
handlowych.
(210) 460095
(220) 2016 08 08
(731) DOŁMAT MAREK, Wrocław
(540) Sucharki bezcukrowe

(531) 26.13.25, 26.13.99, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sucharki.
(210)
(731)

460101
(220) 2016 08 08
WÓJCICKI MARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA EMAR, Skaryszew
(540) Mariusz Wójcicki EMAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.07
(510), (511) 37 budowa fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa parkingów wielopoziomowych,
budowa utwardzanych miejsc parkingowych, instalacja
izolacji termicznej w budynkach, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, inżynieria wodno - lądowa
w zakresie terenów rolniczych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, montaż izolacji do budynków, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nakładanie wylewki posadzkowej, naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów
parkingowych, odśnieżanie, osuszanie terenów, pokrywanie
powierzchni chodników, przekopywanie [wykopywanie],
stawianie fundamentów, układanie nawierzchni drogowych,
usługi w zakresie wykopywania, wynajem koparek, wynajem
ładowarek przegubowych, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, 39 transport materiałów budowlanych.
(210) 460372
(220) 2016 08 16
(731) PRUSAK GRZEGORZ BOSS KEBAB, Kraków
(540) SERVET’S
(510), (511) 29 mięso, 35 dekoracja wystaw sklepowych,
43 bary szybkiej obsługi [snack - bary], kawiarnie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnie, usługi barowe, stołówki, restauracje
samoobsługowe, restauracje.
(210) 460648
(220) 2016 08 24
(731) MIKULSKI ŁUKASZ, Czeladź
(540) Budka Krasnoludka
(510), (511) 28 zabawki, 35 oferowanie w mediach produktów dla handelu detalicznego, zarządzanie w zakresie zamówień w handelu detalicznym, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji, sprzedaży i reklamy, prezentowanie
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produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi sklepów stacjonarnych i sklepów internetowych w zakresie sprzedaży zabawek.
(210)
(731)

460860
(220) 2016 08 29
RED FLEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) REDSPORT
(510), (511) 25 odzież.
(210) 461286
(220) 2016 09 09
(731) ZWIĄZEK ZAWODOWY JEDNOŚĆ, Ornontowice
(540) Związek Zawodowy Jedność
(510), (511) 41 organizowanie kursów instruktażowych dla
członków związku zawodowego, organizowanie spotkań
integracyjnych dla członków związku zawodowego, organizowanie zajęć sportowych dla członków związku zawodowego, organizowanie spotkań integracyjnych dla członków
związku zawodowego, organizowanie kursów szkoleniowych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie kursów, seminariów, konferencji oraz mityngów dotyczących prawa pracy, 45 doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo prawne zwłaszcza dotyczące ochrony miejsc pracy, ochrony warunków
pracy i płacy, opiniowanie dokumentów prawnych, mediacja
[usługi prawne], usługi wsparcia prawnego, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi.
(210) 461298
(220) 2016 09 09
(731) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, LONDYN, GB
(540) VIRGIN CONNECT
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
elektryczne, geodezyjne, fotograﬁczne, kinematograﬁczne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, przyrządy i urządzenia
do odtwarzania dźwięku i/lub wideo i/lub transmisji informacji dźwiękowej i/lub wideo oraz obrazów, przyrządy
i urządzenia radiowe i telewizyjne, wszystkie do odbioru
i transmisji, anteny, taśmy magnetyczne, magnetyczne nośniki danych, płyty kompaktowe, kasety, kartridże, dyski wideo, nagrania dźwiękowe i/lub nagrania wideo, media
do nagrań akustycznych i/lub wideo, gry wideo, stojaki i pojemniki, dostosowane do przechowywania nagrań lub taśm,
naświetlone ﬁlmy kinematograﬁczne i fotograﬁczne, przezrocza [fotograﬁa], kalkulatory, gry elektroniczne, odtwarzacze mp3, elektroniczne urządzenia rozrywkowe, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie sprzętowe do komputerów, nagrane nośniki
do zapisu danych dla komputerów, gry komputerowe, urządzenia i przyrządy rozrywkowe uruchamiane na monety,
płyty CD-ROM, urządzenia i przyrządy, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, soczewki [szkła], szkła kontaktowe, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub
urazami, baterie, ładowarki do baterii, urządzenia i przyrządy elektryczne lub elektroniczne wszystkie do przetwarzania, rejestracji, przechowywania, przesyłania, odbioru, wyświetlania i/lub wydruku danych, urządzenia i przyrządy
elektryczne lub elektroniczne, wszystkie do zarządzania i/
lub analizy działania sieci i obwodów dla telekomunikacji
i do przesyłania danych, urządzenia i przyrządy elektryczne
lub elektroniczne, wszystkie do przesyłania, wyświetlania,

11

odbierania, przechowywania i szukania informacji elektronicznych, urządzenia i przyrządy elektryczne lub elektroniczne, wszystkie do automatycznych sekretarek i/Iub przydzielania dostępu do usług telefonicznych, urządzenia,
instrumenty, obwody i komponenty elektryczne i elektroniczne, wszystkie do użytku z komputerami, urządzeniami
do przetwarzania danych i/lub w sieciach i/lub instalacjach
komunikacyjnych, sprzęt fotograﬁczny, kinematograﬁczny
lub wideo, połączone telefony, gry, odtwarzacze mp3
i sprzęt fotograﬁczny, lornetki, aparaty fotograﬁczne, kamery, komputery, drukarki komputerowe, klawiatury komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, aparatura i narzędzia telekomunikacyjne, futerały na telefony i telefony
komórkowe, pagery, telefony, telefony komórkowe, słuchawki [zakładane na głowę], modemy, fotokopiarki, alarmy,
urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposażenie do tych
produktów, dźwięk, tekst i/lub graﬁka dostarczane w postaci elektronicznej, informacje w postaci elektronicznej, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, biura
pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, agencje informacji handlowej, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, kompilacja informacji do komputerowych
baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, księgowość, badania rynkowe, badania opinii publicznej, pokazy
towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe
w zakresie zarządzania, fotokopiowanie, usługi w zakresie
reklamy, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], promocja sprzedaży dla osób trzecich, obróbka tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, szukanie danych, usługi gromadzenia na rzecz osób trzecich
taśm, nagrań, płyt kompaktowych, nagrań wideo, płyt DVD,
urządzeń i przyrządów, wszystkie do nagrywania, odtwarzania i/lub przesyłania dźwięku, lub informacji wideo, nagrań wideo, płyt CD-ROM, gier wideo, urządzeń i przyrządów telefonicznych, sprzętu telekomunikacyjnego,
telefonów komórkowych, akcesoriów do telefonów komórkowych, wyposażenia fotograﬁcznego, urządzeń kinematograﬁcznych, urządzeń do przetwarzania danych i komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń radiowych
i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i/lub wideo, gier elektronicznych, elektronicznych urządzeń rozrywkowych, gier
komputerowych, taśm, futerałów, toreb, podręcznych toreb
podróżnych, pokrowców i pojemników wszystkich dostosowanych do przenoszenia i przechowywania któregokolwiek
z wyżej wymienionych towarów, części i osprzętu do uprzednio wymienionych towarów, biżuterii, zegarków i breloczków do kluczy, druków, zdjęć, aﬁszy, kalendarzy, czasopism,
publikacji, kubków, odzieży, obuwia i nakryć głowy, ręcznych gier wideo i komputerowych oraz wypchanych zabawek, umożliwiając klientom dogodne oglądanie i nabywanie tych towarów w sklepach stacjonarnych i/lub przez
strony internetowe, 36 ubezpieczenia, działalność ﬁnansowa, bankowość, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów
komórkowych, usługi pozyskiwania ﬁnansów i sponsorów
dla telewizji i ﬁlmu, usługi ﬁnansowe dotyczące ﬁnansowania transmitowania programów, usługi ﬁnansowe związane
z udzielaniem subwencji na emisję, program telewizyjny
i produkcję ﬁlmów poprzez reklamowanie na antenie, sponsorowanie programów, sprzedaż treści programów, sprzedaż towarów, opłaty abonamentowe, informacje ﬁnansowe
i doradztwo w zakresie taryf, informacje i porady związane
z ﬁnansami i ubezpieczeniem, usługi płatności ﬁnansowych,
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obsługa płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, zautomatyzowane usługi płatnicze, agencje zajmujące
się pobieraniem płatności, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, przelewy pieniężne,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące wyżej wymienionych usług świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet, usługi informacyjne
i doradcze w odniesieniu do wyżej wymienionych usług
świadczone przez sieć telekomunikacyjną, 38 usługi telekomunikacyjne, nadawanie programów, usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, przekaz satelitarny,
usługi telekomunikacyjne, transmisja głosu, danych, obrazów, audio, wideo i informacji za pośrednictwem telefonii,
telewizji, radia lub Internetu, przesyłanie faksów, usługi w zakresie łączności osobistej, usługi przywoławcze, poczta
elektroniczna, usługi transmisyjne, usługi dotyczące transmisji lub nadawania wiadomości, muzyki, informacji lub obrazów za pośrednictwem telefonu, telewizora, radia, satelity
lub Internetu, przesyłanie informacji, usługi telekonferencyjne, świadczenie usług informacyjnych, telekomunikacyjnych
i nadawania programów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, agencje informacyjne, komunikacja poprzez terminale komputerowe, telefoniczne sieci światłowodowe lub inne media, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 41 nauczanie, świadczenie
usług szkoleniowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, realizacja przedstawień teatralnych, usługi w zakresie realizacji telewizyjnej, usługi w zakresie realizacji radiowej, świadczenie akademickich usług mentorskich, nauczania i szkolenia, organizowanie imprez sportowych
i zajęć rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie
książek elektronicznych, publikacja gier i gier elektronicznych, wypożyczanie sprzętu audio, kamer wideo, aparatów
fotograﬁcznych, sprzętu fotograﬁcznego, kamer, aparatów
oświetleniowych, ﬁlmów lub nagrań dźwiękowych, usługi
reporterskie, usługi biblioteczne, informacja na temat zajęć
edukacyjnych, rozrywkowych, sportowych oraz kulturalnych, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia nagrań,
obsługa salonów gier, realizacja ﬁlmów kinematograﬁcznych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zawodów, 42 Usługi
naukowe i teclmiczne oraz badania i projektowanie w tym
zakresie, usługi analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerów i usługi projektowania komputerowego, prognozowanie pogody, prowadzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie szaty graﬁcznej, wszystkie ujęte w klasie 42, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie usług naukowych i technicznych oraz badań i projektowania w tym zakresie, usług
analiz i badań przemysłowych, projektowania i rozwoju
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowania komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania pogody, prowadzenia witryn internetowych dla osób trzecich, projektowania szaty graﬁcznej,
wszystkich ujętych w klasie 42, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące usług naukowych i technicznych oraz
badań i projektowania w tym zakresie, usług analiz i badań
przemysłowych, projektowania i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowania komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania
pogody, prowadzenia witryn internetowych dla osób trze-

Nr ZT05/2017

cich, projektowania szaty graﬁcznej, wszystkich ujętych
w klasie 42, wyżej wymienione usługi świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub przez Internet, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług naukowych i technicznych oraz badań i projektowania w tym zakresie, usług
analiz i badań przemysłowych, projektowania i rozwoju
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowania komputerowego i usług projektowania komputerowego, prognozowania pogody, prowadzenia witryn internetowych dla osób trzecich, projektowania szaty graﬁcznej,
wszystkich ujętych w klasie 42,wyżej wymienione usługi,
świadczone przez sieć telekomunikacyjną .
(210)
(731)

461396
(220) 2016 09 13
BEZOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) B BEZOWNIA

(531)

08.01.09, 08.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, 35 sprzedaż wyrobów
cukierniczych, 43 prowadzenie cukierni.
(210) 461640
(220) 2016 09 19
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) „Idea Płynności”
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, aﬁsze, plakaty, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze,
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
papier do pisania, pismo (wzorce) do kopiowania, przyrządy
do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów reklamowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, 36 analizy ﬁnansowe, faktoring, usługi ﬁnansowe,
ściąganie należności, operacje ﬁnansowe, transakcje ﬁnansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych.
(210)
(731)

461698
(220) 2016 09 19
FAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NA+

(531) 26.02.07, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 3 środki stosowane w praniu,
środki do czyszczenia szorowania, mydła, środki perfu-
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meryjne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 5 dietetyczna żywność do celów medycznych, suplementy diety, produkty spożywcze dla diabetyków, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, produkty farmaceutyczne,
10 aparatura i instrumenty medyczne, stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, opatrunki, przyrządy do ﬁzykoterapii,
lampy do celów leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, materace do celów medycznych, odzież specjalna
do celów medycznych, protezy, rękawice do celów medycznych, strzykawki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów
farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów
kosmetycznych, sprzedaż poprzez sieć internetową produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
(210)
(731)

461864
(220) 2016 09 23
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB,
Chwaszczyno
(540) MPT
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne i metalowe, kliny metalowe, klamry metalowe, kątowniki metalowe, gwoździe, haki metalowe, kołki do ścian,
metalowe, kołki metalowe, korki metalowe, metalowe podkładki do śrub, zakrętki metalowe, metale nieszlachetne
i ich stopy, nakrętki metalowe, nity metalowe, podkładki metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, śruby metalowe,
wiązadła metalowe, wkręty metalowe, wsporniki metalowe,
nakrętki śrub z metalu, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, nasadki metalowe, tuleje metalowe.
(210) 462286
(220) 2016 10 04
(731) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(540) Figloo

(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje
mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki owocowe,
woda stołowa, woda sodowa, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami
smakowymi i aromatami.
(210) 462361
(220) 2016 10 06
(731) PESHKO IRYNA, Kraków
(540)
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(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.99, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy (malarstwo), oprawione lub nie, reprodukcje graﬁczne, rysunki, 18 torby, torebki, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, 20 meble, meble metalowe.
(210)
(731)

462491
(220) 2016 10 10
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PEYER
(510), (511) 9 aplikacje mobilne umożliwiające realizację
przekazów pieniężnych! tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje
mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów
pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty identyﬁkacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
bankomaty, aparatura elektroniczna do weryﬁkacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, aplikacje
komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, graﬁki na tapetę,
wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy telewizyjne, ﬁlmy, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwiękowe,
obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
ﬁlmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po-
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średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graﬁczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej
komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo highdeﬁnition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja
naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych
informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie
on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio
i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, graﬁki
na reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku
i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych -Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji,
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systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, graﬁki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, ﬁlmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Persona! Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe,
kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graﬁczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, Transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych,
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i reko-
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mendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, D/D i płyt
wideo highdeﬁnition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
36 analizy ﬁnansowe, administrowanie ﬁnansami, bankowość
oniine, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-topeer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów
pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci
Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi zarządzania ﬁnansami, telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, usługi płatności między użytkownikami
telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i graﬁcznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń
służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, ﬁlmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sy-
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gnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe
(usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone oniine z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
ﬁlmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego., nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów,
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Usługi transmisji
wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, transmisja strumieniowa, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, fotograﬁe, usługi gier
świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale
koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie
spektakle na żywo, sporządzanie napisów do ﬁlmów w wersji
oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów,
usługi komponowania układu graﬁcznego publikacji, inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
komputerów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednic-
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twem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, ﬁlmowego, organizacji i produkcji nagrań ﬁlmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i ﬁlmowej,
udostępnianie ﬁlmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących ﬁlmów
i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, ﬁlmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, ﬁlmów i treści multimedialnych,
wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie ﬁlmów i programów
telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji
dotyczących ﬁlmów i programów telewizyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych i ﬁlmów bez pobierania, analizy komputerowe, konwersja danych i programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, przechowywanie danych elektronicznych .
(210)
(731)

462691
(220) 2016 10 14
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IQS.Need for ...
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe,
36 doradztwo ﬁnansowe, 41 nauczanie w zakresie działalności gospodarczej, szkolenia w zakresie: badań rynkowych
i socjologicznych, reklamy, marketingu, zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
prowadzenia negocjacji, zarządzania kadrowego, ﬁnansów,
oprogramowania komputerów.
(210)
(731)

462694
(220) 2016 10 14
SITE SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SITE SERVICE POLSKA

Nr ZT05/2017

(531) 01.13.05, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 7 maszyny do robót ziemnych, budowlane,
roboty, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne.
(210)
(731)

462731
(220) 2016 10 15
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSIO
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane
i bita śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty, keﬁry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, kazeina
do celów spożywczych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kanapek
zawierające tłuszcz z przewagą produktów zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione wyroby
o smaku owocowym, z dodatkiem soków l/lub przecierów
owocowych l/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące,
32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo-warzywne, soki, nektary i napoje
owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania
napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(210)
(731)

462732
(220) 2016 10 15
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSIO

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane
i bita śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty, keﬁry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, kazeina
do celów spożywczych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kanapek
zawierające tłuszcz z przewagą produktów zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione wyroby
o smaku owocowym, z dodatkiem soków i/lub przecierów
owocowych i/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące,,
32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo-warzywne, soki, nektary i napoje
owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania
napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.

Nr ZT05/2017
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(210)
(731)

462736
(220) 2016 10 15
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PYSiO SMART
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(531) 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miody pitne, wyroby
i napoje alkoholowe.
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane
i bita śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty, keﬁry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego, kazeina
do celów spożywczych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kanapek
zawierające tłuszcz z przewagą produktów zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione wyroby
o smaku owocowym, z dodatkiem soków l/lub przecierów
owocowych l/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące,,
32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo-warzywne, soki, nektary i napoje
owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania
napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(210) 462767
(220) 2016 10 17
(731) STALA MONIKA, Ząbki
(540) MANSOR
(510), (511) 43 hotel, kawiarnia, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzeniach, usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe,
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, organizowanie bankietów, usługi w zakresie bankietów:, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, udostępnianie obiektów i sprzętu
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
(210) 462782
(220) 2016 10 17
(731) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(540) Miód pitny TATRZAŃSKI

462794
(220) 2016 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ANTIOXIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210) 462835
(220) 2016 10 18
(731) RACZKO-WOJCZYSZYN AGNIESZKA, Łask
(540) PharmaTeam
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, leki, suplementy diety i preparaty dietetyczne, materiały opatrunkowe, medyczne, preparaty do diagnostyki medycznej, wskaźniki do diagnozy medycznej,
medyczne diagnostyczne paski testowe, chemiczne odczynniki testowe [medyczne], odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, medyczne odczynniki diagnostyczne, materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego,
odczynniki i testy do diagnostyki medycznej, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów
medycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, preparaty higieniczne do sterylizacji, wchłaniające artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe do ran, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 doradztwo
biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania ﬁrmą, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu w branży farmaceutycznej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw produktów farmaceutycznych, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i przedsiębiorstwami w dziedzinie farmacji, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, usługi
wyceny działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, biznesowe
oceny i wyceny w sprawach handlowych, specjalistyczne
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych,
wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach
przemysłowych, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia ﬁrmy, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, usługi doradcze dotyczące badań
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rynku, usługi badań i analiz rynkowych, doradztwo w zakresie badań rynku, usługi zarządzania łańcuchem dostaw,
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, 38 usługi portali
internetowych obejmujące m. in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych oraz udostępnianie baz danych, 42 usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie farmacji.
(210) 462883
(220) 2016 10 19
(731) DĘBOWSKI TOMASZ, Łódź
(540) SMART GEO SG

(531) 26.03.01, 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi geodezyjne, pomiary geodezyjne,
projektowanie techniczne, projektowanie budynków, oględziny nieruchomości, usługi projektowania związane z nieruchomościami, usługi inspekcji budynków, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków.
(210)
(731)

462903
(220) 2016 10 19
ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) COMPOSITA MAMA DHA SUPLEMENT DIETY

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności do celów leczniczych, suplementy
diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów
medycznych, dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne do użytku
medycznego.
(210) 462924
(220) 2016 10 20
(731) ZAJCZENKO OKSANA AKCENT, Łódź
(540) akcent your reliable partner
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(531) 05.05.20, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, pasy do pończoch, piżamy, koszulki, peniuary, biustonosze, gorsety, majtki, podwiązki.
(210) 462953
(220) 2016 10 20
(731) WIELEWSKI MARCIN ANSTEEL, Straszyn
(540) A ANSTEEL systemy mocowania

(531) 14.03.03, 14.03.09, 14.03.20, 14.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne jak: śruby, nakrętki, podkładki, nity, gwoździe, kliny, kotwy, zaczepy, zawieszki,
haki, nitonakrętki, metalowe elementy złączne wciskane, metalowe elementy złączne do zgrzewania połączeń, zaślepki
do zaślepiana połączeń, drobne wyroby żelazne, pojedyncze
drobne wyroby metalowe, metalowe materiały budowlane
do wykonywania połączeń jak klamry zaciskowe, zaciski,
obejmy, wiązadła, zatyczki, 7 maszyny i przyrządy elektryczne i elektromechaniczne do spawania, zgrzewani, lutowania,
nitowania, gwintowania, skręcania, cięcia, szlifowania, frezowania, przecinania, wbijania, prasowania ( prasy ) - wszystkie
w/w maszyny i przyrządy również napędem pneumatycznym lub hydraulicznym, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o
napędzie ręcznym) do nitowania, gwintowania, skręcania,
cięcia, wbijania, zaprasowywania ( prasy ), 35 prowadzenie
sprzedaży towarów ujętych w wykazie w wyspecjalizowanych punktach handlowych detalicznych i hurtowych oraz
poprzez Internet.
(210)
(731)

462978
(220) 2016 10 21
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na przewlekłe bóle mięśni i stawów DIP HOT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
tłuszcze do celów kosmetycznych, środki sanitarne zawarte
w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry, medyczne
odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów
leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych,
parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów
leczniczych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
biuletyny, raporty, broszury, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, inne
niż aparaty, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: produktów
kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów
perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami
kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry, tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych, plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków w postaci aerozoli,
kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych,
produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystry-
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bucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie) - dotyczące ww.
towarów wskazanych w klasach 3, 5 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, 44 usługi monitorowania, konsultacji,
informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz
osobistego dobrego samopoczucia, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.
(210)
(731)

462993
(220) 2016 10 21
TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA
WOŹNIAK, Łódź
(540) tghome
(510), (511) 7 młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe
elektryczne, 8 sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
noże kuchenne do obierania, pincety, ostrzałki, 11 kuchenny
sprzęt elektryczny, 15 talerze, 21 talerze, kubki, miski ze szkła,
naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów,
szklane naczynia do picia, półmiski [tace], tace do użytku domowego, formy do ciast i ciastek, garnki kuchenne, butelki,
patery, maty do pieczenia, słoiki na ciastka, łopatki [sztućce],
łopatki [sprzęt kuchenny], łopatki [sztućce], łopatki do ciast,
karafki [na alkohol], młynki do pieprzu, ręczne, młynki ręczne do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne,
ręczne młynki do kawy, patelnie, rondle, rondle ceramiczne,
pokrywki do garnków, łopatki [sprzęt kuchenny], formy i foremki [przybory kuchenne], łyżki do mieszania [przybory
kuchenne], pędzle kuchenne, pipety kuchenne, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, przybory kuchenne, rękawice kuchenne, tarki do celów
kuchennych, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego,
24 tekstylne podstawki pod naczynia.
(210) 462998
(220) 2016 10 21
(731) SZELĄG MATEUSZ, Warszawa
(540) WOODMATEO

(531)

14.07.06, 14.07.11, 14.07.18, 14.07.23, 14.07.99, 15.03.01,
15.03.99, 14.07.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 tarcica, drewniane półfabrykaty, drewno budowlane tarte, deski, drewno obrobione, więźba dachowa,
krokwie dachowe, stolarka budowlana, drzwi, okna, deski
podłogowe, parkiety, schody drewniane, stopnie schodów
drewniane, drewniane elementy klejone, architektura ogrodowa drewniana, ogrodzenia żeberkowane, deski tarasowe,
altany, balustrady niemetalowe, konstrukcje budowlane nie-
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metalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci
płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe, szalówki ciesielskie, żaluzje niemetalowe, 20 załadunkowe palety niemetalowe, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe,
bambus, rotang [trzcinopalma, ratan], ramy do obrazów,
plastry miodu [ramki], ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, listwy do ramy obrazów, klepka bednarska, panele
drewniane do mebli, wyroby stolarskie, meble, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, kartoteki [meble], wolnostojące przepierzenia [meble], komody, taborety, taborety
ze schodkiem [meble], drzwi do mebli, kanapo-tapczany,
kanapy, toaletki, wysokie krzesła dla dzieci, wezgłowia, kredensy, krzesła, ławy, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka
drewniane, parawany [meble], półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, zagłówki, wózki barowe ruchome do podawania herbaty,
wózki meblowe, szafki na lekarstwa, podstawy łóżek, chodziki dla dzieci, szafki niemetalowe do przechowywania
żywności, szafki zamykane, szafy wnękowe, kojce, pulpity
[meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, blaty stołowe,
stojaki, półki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoiska
wystawowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, budy dla
psów, budy dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla
kotów, blok rzeźniczy [stolik], kasety do ekspozycji biżuterii,
lusterka ręczne [lusterka toaletowe], manekiny na ubrania,
manekiny, manekiny krawieckie, maszty ﬂagowe, niemetalowe beczułki, korki, korki do butelek, kadzie drewniane
do zlewania wina, obręcze do beczek niemetalowe, opakowania drewniane do butelek, krany niemetalowe do beczek,
tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, numery domów
nieświecące, niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe,
żerdzie niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, dzwonki do drzwi niemetalowe, kółka do kluczy, niemetalowe, niemetalowe urządzenia
do zamykania do drzwi, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, haczyki na ubrania, niemetalowe,
haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania,
haki do zasłon, karnisze do zasłon, klamki do drzwi niemetalowe, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe,
osprzęt niemetalowy do drzwi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, rygle do ram okiennych, niemetalowe,
tace niemetalowe, taśmy drewniane, uchwyty do wanny,
niemetalowe, szpule nie mechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, nosidła [jarzma], kosze niemetalowe, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką,
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na parasole, stojaki na kapelusze, stojaki
na książki [meble], stojaki na paszę, stojaki na ręczniki [meble], stojaki do butelek, stojaki na beczki, niemetalowe, kozły
[stojaki meblowe], kozły do piłowania, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty, podpórki do roślin lub drzew, stopnie [drabiny] niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe
[opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki lęgowe, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki na zabawki, pudełka drewniane lub z tworzyw
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sztucznych, rączki do narzędzi niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, rękojeści niemetalowe noży, pojemniki
niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki pływające
niemetalowe, oprawy do szczotek, kije do mioteł niemetalowe, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, pokrętła niemetalowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne do łóżek
niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prowadnice do zasłon, rolety wewnętrzne okienne, rolety z plecionek drewnianych
[meble], rolki do zasłon, 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, reklamą pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna
ﬁrm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowoeksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe,
sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsię-
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biorstwami 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, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], sprzedaż produktów: tarcica,
drewniane półfabrykaty, drewno budowlane tarte, deski,
drewno obrobione, więźba dachowa, krokwie dachowe,
stolarka budowlana, drzwi, okna, deski podłogowe, parkiety,
schody drewniane, stopnie schodów drewniane, drewniane
elementy klejone, architektura ogrodowa drewniana, ogrodzenia żeberkowane, deski tarasowe, altany, balustrady niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe, szalówki ciesielskie, żaluzje niemetalowe, załadunkowe palety niemetalowe, palety transportowe niemetalowe,
palety załadowcze niemetalowe, bambus, rotang [trzcinopalma, ratan], ramy do obrazów, plastry miodu [ramki], ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, listwy do ramy
obrazów, klepka bednarska, panele drewniane do mebli,
wyroby stolarskie, meble, meble biurowe, meble ogrodowe,
meble szkolne, kartoteki [meble], wolnostojące przepierzenia [meble], komody, taborety, taborety ze schodkiem [meble], drzwi do mebli, kanapotapczany, kanapy, toaletki, wysokie krzesła dla dzieci, wezgłowia, kredensy, krzesła, ławy,
łóżeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka drewniane, parawany [meble], półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, zagłówki, wózki barowe
ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, szafki
na lekarstwa, podstawy łóżek, chodziki dla dzieci, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki zamykane,
szafy wnękowe, kojce, pulpity [meble], pulpity do pracy
w pozycji stojącej, blaty stołowe, stojaki, półki, stoliki pod
maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły,
stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe
z imadłem, niemetalowe, stoiska wystawowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do okien, budy dla psów, budy dla zwierząt
domowych, słupki do drapania dla kotów, blok rzeźniczy
[stolik], kasety do ekspozycji biżuterii, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], manekiny na ubrania, manekiny, manekiny
krawieckie, maszty ﬂagowe, niemetalowe beczułki, korki,
korki do butelek, kadzie drewniane do zlewania wina, obręcze do beczek niemetalowe, opakowania drewniane do butelek, krany niemetalowe do beczek, tablice do zawieszania
kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub
tworzyw sztucznych, numery domów nieświecące, niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, żerdzie niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów
niemetalowych, dzwonki do drzwi niemetalowe, kółka
do kluczy, niemetalowe, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stoją-
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ce na płaszcze, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki,
niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki
do zasłon, karnisze do zasłon, klamki do drzwi niemetalowe,
ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe,
osprzęt niemetalowy do drzwi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, rygle do ram okiennych, niemetalowe,
tace niemetalowe, taśmy drewniane, uchwyty do wanny,
niemetalowe, szpule nie mechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, nosidła [jarzma], kosze niemetalowe, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką,
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na parasole, stojaki na kapelusze, stojaki
na książki [meble], stojaki na paszę, stojaki na ręczniki [meble], stojaki do butelek, stojaki na beczki, niemetalowe, kozły
[stojaki meblowe], kozły do piłowania, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty, podpórki do roślin lub drzew, stopnie [drabiny] niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe
[opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki lęgowe, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki na zabawki, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, rączki do narzędzi niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, rękojeści niemetalowe noży, pojemniki
niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki pływające
niemetalowe, oprawy do szczotek, kije do mioteł niemetalowe, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, pokrętła niemetalowe, kółka do zasłon, kółka samonastawne do łóżek
niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prowadnice do zasłon, rolety wewnętrzne okienne, rolety z plecionek drewnianych
[meble], rolki do zasłon, tarcica, drewniane półfabrykaty,
drewno budowlane tarte, deski, drewno obrobione, więźba
dachowa, krokwie dachowe, stolarka budowlana, drzwi,
okna, deski podłogowe, parkiety, schody drewniane, stopnie schodów drewniane, drewniane elementy klejone, architektura ogrodowa drewniana, ogrodzenia żeberkowane,
deski tarasowe, altany, balustrady niemetalowe, konstrukcje
budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa,
platformy prefabrykowane niemetalowe, szalówki ciesielskie, żaluzje niemetalowe, 37 ciesielstwo, usługi dekarskie,
usługi hydrauliczne, tapetowanie, malowanie, lakierowanie,
murowanie, szlifowanie, tynkowanie, piaskowanie, doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje
budowlane, izolowanie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, informacja o naprawach, rozbiórka budynków, montaż rusztowań,
budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, oczyszczanie
dróg, instalowanie drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż
urządzeń kuchennych, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, układanie nawierzchni drogowych, usługi
eksploatacji kamieniołomów, kamieniarstwo, wiercenie
studni, 40 usługi tartaczne, obróbka drewna, usługi pilarskie,

21

usługi strugarskie, heblowanie [tartak], informacje o obróbce materiałów, oprawianie dzieł sztuki, składanie materiałów
na zamówienie dla osób trzecich, ścinanie i obróbka drewna, usuwanie warstw nawierzchniowych.
(210)
(731)

462999
(220) 2016 10 21
SZYMANEK MAŁGORZATA MARGO,
Szeligi/ Ożarów Mazowiecki
(540) ASM MEDICAL

(531) 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wagi do celów medycznych, wagi łazienkowe, 10 ciśnieniomierze, analizatory składu ciała, aparatura
analityczna do celów medycznych, aparatura elektroniczna
do użytku medycznego, audiometry, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku
medycznego, elektroencefalografy, elektrokardiografy, endoskopy, ﬁberoskopy do użytku medycznego, gastroskopy,
hemometry, instrumenty optometryczne, keratometry, keratoskopy, kolposkopy, lampy do badan lekarskich, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, lusterka do celów medycznych,
lustra chirurgiczne, medyczne przyrządy diagnostyczne,
młotki neurologiczne do celów diagnostycznych, monitory
elektrokardiograﬁczne, monitory pracy serca, naklejki termoczułe do celów medycznych, narzędzia do diagnostyki medycznej, oftalmometry, oftalmoskopy, okulistyczne przyrządy diagnostyczne, otoskopy, pirometry optyczne do użytku
medycznego, przyrządy do badania wzroku, przyrządy ginekologiczne, puls oksymetry, pulsometry, rejestratory tętna,
retinoskopy, sﬁgmomanometry, sﬁnkterotomy, sigmoidoskopy, skanery do użytku medycznego, sondy do celów medycznych, spektrokolorymetry do wykrywania ślepoty barw,
spirometry (aparatura medyczna), stetoskopy, sprzęt endoskopowy, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych,
termometry cyfrowe do celów medycznych, termometry
elektroniczne do celów medycznych, termometry rtęciowe
do użytku medycznego, tomografy do celów medycznych,
tomografy komputerowe, tonometry, torakoskopy, ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia
do obrazowania medycznego, wzierniki oczne.
(210) 463001
(220) 2016 10 21
(731) BACHLEDA CURUŚ ADAM PIUS, Zakopane
(540) NICPOŃ MAJĄTEK SŁAWNO

(531)

05.07.13, 17.02.17, 17.02.25, 21.01.25, 23.01.25, 24.03.01,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 33 cydr, napoje alkoholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe z dodatkiem cydru, perry, napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 usługi zaopatrzenia w cydr i napoje z dodatkiem cydru, usługi serwowania cydru, prowadzenie
restauracji, barów, kawiarni, pubów.
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(210)
(731)

463025
(220) 2016 10 24
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIP HOT na przewlekłe bóle mięśni i stawów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, mydła lecznicze, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
tłuszcze do celów kosmetycznych, środki sanitarne zawarte
w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry, medyczne
odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole do celów
leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych,
parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów
leczniczych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
biuletyny, raporty, broszury, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, inne
niż aparaty, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: produktów
kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów
perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami
kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry, tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych, plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków w postaci aerozoli,
kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych,
produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie) - dotyczące ww.
towarów wskazanych w klasach 3, 5 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, 44 usługi monitorowania, konsultacji,
informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz
osobistego dobrego samopoczucia, usługi informacyjne
i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.
(210) 463030
(220) 2016 10 24
(731) JAKUBOWSKA EWA EWAJ, Warszawa
(540) PROTRUST

w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
i najmie nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa majątku
nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
drobna działalność deweloperska - wielomieszkaniowa
związana z budownictwem, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, czyszczenie budynków, informacja budowlana, instalowanie drzwi i okien, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, lakierowanie, malowanie, murowanie,
montaż rusztowań, niszczenie szkodników, renowacja mebli,
tapetowanie, tynkowanie, rozbiórka budynków, szlifowanie,
tapicerowanie mebli, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 45 agencje detektywistyczne, arbitraż, alternatywne rozwiązywanie sporów,
badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dozór nocny, mediacje, monitoring systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, opieka nad domem,
usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawnicze, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych.
(210)
(731)

463049
(220) 2016 10 24
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Myconaﬁne 1% Terbinaﬁni hydrochloridum krem
Tuba

(531)

01.15.11, 01.15.23, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.13,
27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety (dla ludzi),
wyroby medyczne w postaci kremu do celów medycznych
i farmaceutycznych.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy
ﬁnansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, pośrednictwo
w pozyskiwaniu ﬁnansowania z banków i innych instytucji,
doradztwo podatkowe, usługi ﬁnansowe, usługi tworzenia
funduszu inwestycyjnego, usługi tworzenia struktury inwestycji, przygotowywanie dokumentacji biznesowej, w tym
biznes plany, prognozy ﬁnansowe, materiały do kredytów,
wszystkie powyższe związane z obsługą rynku nieruchomości, doradztwo biznesowe związane z nieruchomościami,
doradztwo prawne związane z nieruchomościami, ubezpieczenia wszelkiego typu, działalność multiagencji, agencji
brokerskich, informacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo
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463059
(220) 2016 10 24
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIP RILIF na ostre bóle mięśni i stawów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, mydła lecznicze,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki sanitarne
do celów medycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry,
medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole
do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy
do celów leczniczych, 16 materiały drukowane, książki, cza-
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sopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały
szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia za wyjątkiem aparatów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: produktów
kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów
perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączanych płynami
kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry, tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych, plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków w postaci aerozoli,
kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych,
produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi
dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie) - dotyczące ww.
towarów wskazanych klasach 3, 5 i 16, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów innych
niż reklamowe, 44 usługi informacyjne i doradcze w zakresie
farmacji i leczenia, usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego dobrego samopoczucia.
(210) 463159
(220) 2016 10 26
(731) BĄK URSZULA, Bilcza
(540) SOK JABŁKO+WIŚNIA

(531)

05.07.13, 05.07.16, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.01, 07.01.14,
07.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne
(smoothie).
(210)
(731)

463225
(220) 2016 10 27
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AVENIDA POZNAŃ
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały ﬁrmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi,
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie
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działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane
z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży
dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach
handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji
importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez Internet,
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi
w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki,
36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych,
wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo- usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości,
prowadzenie kantorów wymiany walut, ﬁnansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,
w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego
typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 Usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów ﬁtness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzier-
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żawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograﬁcznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja ﬁlmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograﬁczne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu
do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw
dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem
obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych,
usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania
gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania
zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online,
mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych
udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia personelu: w zakresie cateringu, prezentacji żywności, w zakresie
technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli,
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie
i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu
oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie
poradni rehabilitacyjnych, ﬁzjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów
i ludzi, opieka nad dziećmi.
(210)
(731)

463256
(220) 2016 10 27
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) ŻePak

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210) 463475
(220) 2016 11 03
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540)
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(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.02, 26.11.12, 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)
(731)

463515
(220) 2016 11 04
PAITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) Opiniolog

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi public relations, administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej
w komputerowej bazie danych, aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen,
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych
z badań rynku, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, badania opinii publicznej, badania rynkowe, statystyczne zestawienia,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, usługi w zakresie
porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu,
badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi przeglądu prasy, wyceny handlowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, poczta elektroniczna, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
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internetowych on-line, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, przesyłanie
wiadomości, 42 analizy systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, chmura obliczeniowa, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie
serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja ﬁzyczna], konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, kalibrowanie [pomiary],
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, kontrola jakości,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
projektowanie mody, projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornictwo
przemysłowe.
(210) 463697
(220) 2016 11 09
(731) GIL IZABELA, Katowice
(540) TC 200
(510), (511) 1 skoncentrowane preparaty do udrażniania
taśm ﬁltracyjnych, chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych,
chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, chemiczne środki odtłuszczające
do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne
substancje do użytku w produkcji, ciecze do czyszczenia
podczas procesów produkcyjnych, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, dodatki chemiczne,
impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne
niż farby lub oleje], środki chemiczne do impregnacji skóry,
kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny
chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane w procesach
produkcyjnych, mieszaniny klejące do stosowania w produkcji, mieszanki do użytku przemysłowego w usuwaniu kamienia z kotłów, płyny chemiczne do obróbki metali, płyny
do obróbki metali, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych,
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preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do użytku przemysłowego, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do klejenia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do utwardzania, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do celów przemysłowych,
produkty chemiczne stosowane w przemyśle, przemysłowe
detergenty do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia przemysłowego podczas procesów
produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku
podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, rozpuszczalniki
do farb, rozpuszczalniki do lakierów, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych,
rozpuszczalniki do użytku przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych
procesach produkcyjnych, rozpuszczalnikowe mieszanki
do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym,
rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu
podczas procesów, składniki chemiczne dla budownictwa,
sole do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, środki ﬁltracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, środki klejące, środki korozyjne, substancje
chemiczne do celów przemysłowych, substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, substancje
wiążące do użytku w przemyśle, substancje wiążące do procesów produkcyjnych.
(210) 463699
(220) 2016 11 09
(731) GIL IZABELA, Katowice
(540) TC 600
(510), (511) 1 preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
krzemianowego, chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki
czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej
gamy chemikaliów, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne substancje
do użytku w produkcji, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, ciecze ferromagnetyczne do celów
przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, dodatki chemiczne, impregnaty
do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub
oleje], środki chemiczne do impregnacji skóry, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty
klejące przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne
do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych,
mieszaniny klejące do stosowania w produkcji, mieszanki
do użytku przemysłowego w usuwaniu kamienia z kotłów,
płyny chemiczne do obróbki metali, płyny do obróbki metali, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny odtłuszczające
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do klejenia, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do utwardzania, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne
do celów przemysłowych, produkty chemiczne stosowane
w przemyśle, przemysłowe detergenty do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia przemysłowego podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki
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do czyszczenia do użytku podczas procesów wytwarzania,
rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, rozpuszczalniki do farb, rozpuszczalniki do lakierów,
rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku
w przemysłowych procesach produkcyjnych, rozpuszczalnikowe mieszanki do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym, rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu podczas procesów, składniki chemiczne dla
budownictwa, sole do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, środki ﬁltracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, środki klejące, środki korozyjne,
substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje,
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, substancje wiążące do użytku w przemyśle, substancje wiążące
do procesów produkcyjnych.
(210)
(731)

463725
(220) 2016 11 09
ŁOPUSZYŃSKA MAGDALENA GABINET KOSMETYKI
LEKARSKIEJ BELLA, Warszawa
(540) GABINET KOSMETYKI LEKARSKIEJ BELLA

(531) 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medycyny estetycznej, konsultacje
dermatologiczne, konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej,
ginekologia estetyczna /mona lisa touch/, pillingi chemiczne,
mezoterapia igłowa, wstrzykiwanie kwasu hialuronowego,
wstrzykiwanie botoxu, wstrzykiwanie kwasu polimlekowego,
wstrzykiwanie sculptry, wstrzykiwanie linerasy, wstrzykiwanie ellance, zabiegi laserowe, zabiegi ujędrniające na ciało,
mikrodermabrazja, leczenie chorób skórnych, zabiegi LED,
chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, makijaż permanentny, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków.
(210) 463768
(220) 2016 11 10
(731) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE
(540) Na uspokojenie Doppelherz
(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).
(210) 463770
(220) 2016 11 10
(731) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE
(540) Na skurcze Doppelherz
(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).
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(210)
(731)

463772
(220) 2016 11 10
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-ﬁnansowych o podmiotach gospodarczych i o osobach ﬁzycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym
na podstawie zebranych danych, informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej,
przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie
informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie
danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe,
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu,
ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku ﬁrmy,
36 doradztwo w sprawach ﬁnansowych, informacja ﬁnansowa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania
raportów dotyczących oceny zobowiązań ﬁnansowych osób
ﬁzycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych instytucji ﬁnansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów
i ocen ekonomiczno - ﬁnansowych, usługi w zakresie prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
drogą on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, zawodowe
w zakresie bankowości i informacji bankowej, 42 tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie
baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych,
udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych
z zakresu bankowości i tematyki kredytowej.
(210)
(731)

463800
(220) 2016 11 10
MODELS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mango Models
(510), (511) 35 usługi agencji modelek i modeli, zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi modelingu do celów
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promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, 41 rozrywka, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych .
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(210)
(731)

463811
(220) 2016 11 10
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAZIMIERZ WIELKI

(210) 463806
(220) 2016 11 10
(731) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice
(540) KOMOROWSKI WÓDKA

(531)

23.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki.
(210) 463827
(220) 2016 11 12
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Miś Zdziś

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki.
(210)
(731)

463808
(220) 2016 11 10
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAZIMIERZ WIELKI Gloria Magna wódka

(531)

23.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.05, 19.07.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki.

(531) 03.01.14, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach fotograﬁcznych i taśmach ﬁlmowych, publikacje elektroniczne,
magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania
danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki
ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami
do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne,
klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne,
gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry
instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, ﬁgurki, karty i inne
akcesoria do gier i zabawek, 41 usługi w zakresie produkcji
radiowej, ﬁlmowej i telewizyjnej, usługi studiów ﬁlmowych,
telewizyjnych, radiowych i muzycznych, tworzenie scenariuszy ﬁlmowych, wynajem sprzętu i scenograﬁi do realizacji
produkcji ﬁlmowej, telewizyjnej, radiowej i nagrań muzycznych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań
sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w za-
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kresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.
(210)
(731)

463918
(220) 2016 11 15
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) POŁĄCZ DWIE NATURY ZMIXUJ CYDR Z ŻUBRÓWKĄ

(531) 05.11.11, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

463919
(220) 2016 11 15
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) K KULTOWE ALKOHOLE

Nr ZT05/2017

zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami
ﬁnansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
ﬁnansowanie konsorcjalne nieruchomości, ﬁnansowanie
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pożyczki
pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi ﬁnansowe dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi pośrednictwa ﬁnansowego, usługi
pośrednictwa ﬁnansowego w zakresie nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
wyceny ﬁnansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości
dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości,
zabezpieczanie środków ﬁnansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.
(210)
(731)

(531) 11.03.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

463993
(220) 2016 11 17
RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WARSZAWSKI SZNYT
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne prowadzenia restauracji, barów, pubów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

464053
(220) 2016 11 18
INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) RESOVIA OFFICE
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, reklama i marketing, reklama billboardowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne,

464096
(220) 2016 11 20
TEX LIFE&HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) myHydro
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, urządzenia pomiarowe, optyczne
urządzenia pomiarowe, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), elektroniczne rejestratory tętna [inne niż
do użytku medycznego], urządzenia do przesyłania danych,
oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe do urządzeń
bezprzewodowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, urządzenia na nadgarstek, monitory,
urządzenia testujące, czujniki, urządzenia peryferyjne i/lub
systemy stosowane do mierzenia i/lub zapisywania (inne
niż do celów medycznych) różnych danych ﬁzjologicznych,
sygnałów biologicznych i/lub parametrów dotyczących ćwiczeń ﬁzycznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 464139
(220) 2016 11 21
(731) SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok
(540) VEGE BELTS
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(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 7 paski do silników maszyn rolniczych, pasy
do przenośników, pasy napędowe [do maszyn], pasy napędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe przenośnikowe, pasy przenośników.
(210)
(731)

464149
(220) 2016 11 21
AGART-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AGART

(531) 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki do żywności,
29 daktyle, jaja, jaja w proszku, masło: kakaowe, kokosowe,
arachidowe, czekoladowe, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, konserwy owocowe, owoce lukrowane, migdały spreparowane, mleczne produkty, oleje jadalne, orzechy spreparowane, owoce kandyzowane i konserwowane, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, galaretki
owocowe, skórki owocowe, przeciery owocowe, rodzynki,
sery, żelatyna spożywcza, śmietany, 30 anyż, aromaty- preparaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
ozdoby jadalne do ciasta, cukier, cykoria (substytut kawy), cynamon [przyprawa], drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki spożywcze [nie do celów
medycznych], glukoza do celów spożywczych, kakao, kawa
(aromaty kawowe), lukrecja [cukiernictwo], marcepan, mąka,
melasa, mięta do wyrobów cukierniczych, migdały (pasta),
przyprawy, słód do celów spożywczych, syrop cukrowy
do celów spożywczych, szafran (przyprawa), sosy do polewania deserów, tapioka, wanilia [aromat], preparaty zbożowe, owies łuskany, skrobia do celów spożywczych, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, nasiona i orzechy
nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie sprzedaży
takich produktów jak: barwniki spożywcze, daktyle, jaja, jaja
w proszku, tłuszcz kokosowy, konserwy owocowe, owoce lukrowane, migdały spreparowane, mleczne produkty,
oleje jadalne, orzechy spreparowane, owoce kandyzowane
i konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
puszkowane, galaretki owocowe, skórki owocowe, przeciery owocowe, rodzynki, sery, żelatyna spożywcza, śmietany,
anyż, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, jadalne ozdoby do ciast, cukier, cykoria (substytuty kawy), cynamon [przyprawa], drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów spożywczych, galaretki
do spożycia przez ludzi [nie do celów medycznych], glukoza
do celów spożywczych, kakao, kawa (aromaty kawowe), lukrecja (wyroby cukiernicze), marcepan, mąka, melasa, mięta
do wyrobów cukierniczych, pasta migdałowa, przyprawy,
słód do spożycia przez ludzi, syrop cukrowy, szafran (przyprawy), sosy do polewania deserów, tapioka, wanilia (aromat), preparaty zbożowe, owies łuskany, skrobia do celów
spożywczych, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna,
nasiona i orzechy nie ujęte w innych klasach.
(210) 464155
(220) 2016 11 21
(731) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Strażnik Pamięci
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub
z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
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elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski
optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki danych z muzyką, ﬁlmami wideo i audio
oraz obrazami graﬁcznymi ściągniętymi z komputerowych
baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy,
druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier,
tektura, materiały introligatorskie, materiały fotograﬁczne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie
wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem
czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności
handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności
handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing,
badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie portalami internetowymi, 38 usługi agencji
informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron
WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne,
rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi
telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej,
rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, graﬁki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania,
transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji
wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie
i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, ﬁlmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych,
sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów,
gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotograﬁe, zdjęcia,
książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych, festiwali ﬁlmowych, kształcenie
praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, pro-
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dukcja ﬁlmów i widowisk, usługi ﬁlmowania i nagrywania,
usługi doradcze w sprawie produkcji ﬁlmowej, prowadzenie
programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi
quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet.
(210)
(731)

464162
(220) 2016 11 21
NOVA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Nova Telecom
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi łączności, usługi telefoniczne,
usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teleksowe, usługi łączności cyfrowej, usługi telefoniczne w sieci
stacjonarnej, ruchomej, radiowej lub internetowej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), usługi
w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków
telekomunikacyjnych, telekomunikacja za pomocą terminali
komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia,
telegrafów, telefonów, zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi centrali telefonicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług).
(210) 464216
(220) 2016 11 22
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LECH ICE MOJITO BEER & MOJITO LEMONADE GDY
,,ICE” NIEBIESKI - MOJITO SCHŁODZONY

(531)

03.04.11, 03.04.13, 03.04.23, 03.04.24, 05.03.11, 05.07.12,
05.07.22, 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)
(731)

464252
(220) 2016 11 23
SUPERLIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPERLIGA

Nr ZT05/2017

(531) 02.09.14, 02.09.16, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(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, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, rozrywka [widowiska].
(210) 464269
(220) 2016 11 23
(731) GRUPA LEW SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) SAMORZĄDOWY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

(531) 01.17.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie elektryczne, kasy rejestrujące, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, maszyny liczące,
programy komputerowe, urządzenia przetwarzające dane,
telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe,
czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, elektroniczne etykietki towarów, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
karty magnetyczne zakodowane, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograﬁczne, kinematograﬁczne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do celów dydaktycznych, żeglarskie, urządzenia
nawigacyjne, nośniki danych do odczytu i zapisu wizualnego i/lub maszynowego, które są odpowiednie do zaksięgowania transakcji premiowych włącznie z nośnikami danych
ze zintegrowaną funkcją płatniczą lub telekomunikacyjną,
Kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi w zakresie agencji
informacji handlowej, usługi w zakresie agencji eksportowo
- importowej, usługi w zakresie agencji badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi
doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą i zarządzania personalnego, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej,
outsourcing [doradztwo handlowe], usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej
dotyczące systemów pozyskania i lojalności klienta, usługi
marketingowe celem pozyskania i lojalizowania klienta, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, usługi
ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji gospodarczej, usługi w zakresie sortowania
informacji w bazach komputerowych, usługi wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów,
pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama, usługi w zakresie organizowania
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi
skomputeryzowanego zarządzania plikami i pozyskiwaniem
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
transkrypcji przekazu, usługi zaopatrzenia osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie
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w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie wyceny
działalności handlowej, usługi w zakresie zarządzania hotelami, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej towarów spożywczych, leków, żywności dietetycznej,
sprzętu elektronicznego, komputerów, telefonów, urządzeń
komunikacyjnych, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośników danych,
artykułów sportowych i gimnastycznych, gier, zabawek,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z towarami spożywczymi, lekami, żywnością dietetyczną, sprzętem
elektronicznym, komputerami, telefonami, urządzeniami
komunikacyjnymi, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośnikami
danych, artykułami sportowymi i gimnastycznymi, grami, zabawkami, odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, 36 usługi w zakresie analiz ﬁnansowych, usługi
w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, doradztwo ﬁnansowe, usługi w zakresie operacji ﬁnansowych,
usługi ﬁnansowe, pośrednictwo ﬁnansowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi agencji pobierania
opłat, usługi w zakresie emisji kart kredytowych, obsługa kart
kredytowych i płatniczych, usługi w zakresie operacji rozrachunkowych, transfer elektroniczny środków ﬁnansowych
i kapitału, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, usługi agencji nieruchomości, 38 usługi
agencji informacyjnej, informacja o telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie przesyłania danych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, usługi w zakresie
komunikacji radiowej, usługi w zakresie komunikacji telefonicznej, usługi w zakresie komunikacji telegraﬁcznej, usługi
w zakresie komunikacji satelitarnej, usługi w zakresie poczty
elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania wiadomości,
usługi w zakresie telefonii komórkowej, usługi w zakresie
łączności, usługi telefoniczne i telegraﬁczne, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przekazywania informacji,
usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe,
usługi telekomunikacyjnych ogłoszeń elektronicznych, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 nauczanie, kształcenie
praktyczne [pokazy] w tym dotyczące systemów pozyskania
i lojalizowania klienta, rozrywka, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym
dotyczące systemów pozyskania i lojalizowania klienta, tłumaczenia, organizowanie konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, 42 udostępnianie miejsca na serwerach
[strony internetowe] w tym w zakresie obsługi programu
do pozyskania i lojalizowania klienta, usługi instalacji oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konwersji danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich w tym w zakre-
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sie obsługi programu do pozyskania i lojalizowania klienta,
wypożyczanie komputerów, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego w tym
w zakresie obsługi programu do pozyskania i lojalizowania
klienta, projektowanie systemów komputerowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.
(210)
(731)

464299
(220) 2016 11 24
SPEED ACCESSORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) WILD THINGS ONLY!!!

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacje skóry takie jak:
portfele, portmonetki, aktówki, teczki, etui na klucze, torebki,
saszetki, kosmetyczki.
(210) 464313
(220) 2016 11 24
(731) KOTRYS DAWID SOLUTIONS, Wrocław
(540) KUSTOSZ
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

464323
(220) 2016 11 24
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWY PUNKT 3

(531) 26.01.17, 26.01.18, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości takie jak:
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)
(731)

464332
(220) 2016 11 24
LOOK POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) LOOK POŻYCZKA
(510), (511) 36 pożyczki (usługi ﬁnansowe), kredyty ratalne, usługi ﬁnansowe: doradztwo w sprawach ﬁnansowych,
doradztwo ﬁnansowe, informacje ﬁnansowe, inwestycje ﬁnansowe, inwestycje kapitałowe, sponsorowanie ﬁnansowe,
umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną [umowy
kredytowe], zarządzanie ﬁnansami, agencje ściągania należności, analizy ﬁnansowe, transakcje ﬁnansowe, pożyczki ratalne, pożyczki [ﬁnansowanie], doradztwo w zakresie długów.
(210) 464333
(220) 2016 11 24
(731) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, Warszawa
(540) HL

(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, 43 usługi hotelarskie związane
z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kawiarniach, restauracjach, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 usługi w zakresie
ﬁzjoterapii w tym masażu leczniczego.
(210)
(731)

464351
(220) 2016 11 24
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) KULKI MOCY
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(210) 464366
(220) 2016 11 24
(731) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RADIO VOX
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze, książki, portrety, wydruki graﬁczne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy ﬁlmowej, reklamy
prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych,
informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów to-
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warów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania
wiadomości, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji
z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi
połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej,
rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub
telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk i koncertów, produkcji ﬁlmów,
usług studia nagrań, nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo
i nośnikach magnetycznych, produkcja ﬁlmów na taśmach
wideo i nośnikach magnetycznych, produkcja fotoreportaży,
usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów,
informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie
usług w zakresie: programowania komputerów, doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie
usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej,
zarządzania i administrowania prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.
(210)
(731)

464378
(220) 2016 11 25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) BROKER

(531)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i elementy konstrukcyjne, beton, 35 agencje importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej towarów takich jak: drewno, materiały budowlane, urządzenia i elementy instalacji grzewczej,
sanitarnej i wodnej, wyroby metalowe, wyroby ceramiczne, galanteria budowlana, chemia budowlana, szkło, okna,
drzwi, podłogi, parkiety i panele podłogowe, kompleksowe wyposażenie wnętrz, bramy garażowe i ogrodzeniowe,
elementy instalacji elektrycznej, sprzęt oświetleniowy wraz
z akcesoriami, kompleksowe wyposażenie ogrodów, działalność marketingowa, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja,
uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, działalność inwestycyjno-budowlana
(deweloperska), pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, usługi i pośrednictwo ﬁnansowe, ubezpieczenia,
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doradztwo ﬁnansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia
i majątku, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, nadzór budowlany, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego.
(210)
(731)

464381
(220) 2016 11 25
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SAMBOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew
(540) SAMBOR

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i elementy konstrukcyjne, beton, 35 agencje importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej towarów takich jak: drewno, materiały
budowlane, urządzenia i elementy instalacji grzewczej, sanitarnej i wodnej, wyroby metalowe, wyroby ceramiczne, galanteria budowlana, chemia budowlana, szkło, okna, drzwi,
podłogi, parkiety i panele podłogowe, kompleksowe wyposażenie wnętrz, bramy garażowe i ogrodzeniowe, elementy
instalacji elektrycznej, sprzęt oświetleniowy wraz z akcesoriami, kompleksowe wyposażenie ogrodów, artykuły dekoracyjne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły techniczno-motoryzacyjne, stał, materiały opałowe, nawozy, zabawki,
działalność marketingowa, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja,
uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych.
(210)
(731)

464382
(220) 2016 11 25
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SIERPCU, Sierpc

(540)

(531) 19.03.03, 19.03.05, 19.01.03
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne.
(210)
(731)

464393
(220) 2016 11 25
AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) audio klan
(510), (511) 9 urządzenia i aparaty do odtwarzania dźwięku
i obrazu, urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, zestawy kina domowego, odbiorniki
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audio-video, odbiorniki telewizyjne, odbiorniki radiowe,
sterea osobiste, odtwarzacze płyt CD, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze CD-SACD, odtwarzacze MP3, przenośne
odtwarzacze multimedialne, amplitunery, głośniki, kolumny głośnikowe, głośniki tubowe, wzmacniacze, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, aparaty projekcyjne, cyfrowe
projektory dźwięku, ekrany, monitory, procesory, kamery,
dyktafony, mikrofony, zasilacze, przewody elektryczne, kable
elektryczne, kable optyczne, kable audio, kable USB, złącza
do przewodów elektrycznych, piloty, słuchawki na uszy,
wkładki gramofonowe, szafki na głośniki, podstawki na kolumny głośnikowe, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, akcesoria do sprzętu audio-video, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji
dźwięku, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe
audio-video, dyski nagrane dźwiękiem (urządzenia do czyszczenia), urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż wysyłkowa oraz sprzedaż przez Internet urządzeń audio-video, urządzeń i aparatów do odtwarzania dźwięku i obrazu, urządzeń
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu,
akcesoriów do sprzętu audio-video oraz innych urządzeń
elektrycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu audio-video i akcesoriów do sprzętu audio-video, informacja o naprawach sprzętu audio-video.
(210)
(731)

464396
(220) 2016 11 25
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOGARDENA
(510), (511) 1 azotowe (nawozy), preparaty stosowane
w bakteriologi inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementów
dla roślin, kultury organizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy
użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
preparaty do użyźniania gleby, 35 doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, oraganizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich
(zarobkowe zarządzanie w zakresie), organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, 44 usługo rozsiewania z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo,
45 zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary.
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(210)
(731)

464397
(220) 2016 11 25
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) House of Asia Uczta smaków
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy
(przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa,
nasiona.
(210)
(731)

464402
(220) 2016 11 25
4ASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e-Instytucja.pl

(531) 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

464408
(220) 2016 11 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) PARTY TIME
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

464416
(220) 2016 11 25
KANCELARIA ABBOT CAPITAL VII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) ABBOT CAPITAL KANCELARIA

(531) 26.13.25, 26.13.99, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo związane z zarządzaniem, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza marketingowa nieruchomości, analiza zarządzania w biznesie, analizy w zakresie reklamy, analizy rynku,
agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego,
badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, badania
rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynkowe
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za
pośrednictwem telefonu, badania rynku do celów reklamowych,
badania w zakresie reklamy, doradztwo dotyczące reklamy,
doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie badań rynku, dystrybucja tekstów reklamowych,
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, konsultacje
w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub
reklamowych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku ﬁrmy,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, prace biurowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, zarządzanie ﬂotą
pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie ﬂotą transportową [dla osób trzecich], usługi reklamowe, usługi rekrutacyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do produkcji napojów, usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie
rejestracji samochodów, 36 dzierżawa nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
ściągania wierzytelności, analizy ﬁnansowe, wycena antyków, banki [kasy] oszczędnościowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet [home banking], informacje
bankowe, operacje bankowe, wycena biżuterii, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
agencje celne, weryﬁkacja czeków, emisja czeków podróżnych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów ﬁskalnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, wycena ﬁnansowa [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], doradztwo ﬁnansowe, informacje ﬁnansowe, operacje
ﬁnansowe, usługi ﬁnansowe, fundusz inwestycyjny wzajemny [tworzenie funduszu], notowania giełdowe, posrednictwo giełdowe, kaucje gwarancje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje ﬁnansowe, inwestycje
kapitałowe, lokaty kapitału, trafsfer elektroniczny kapitału,
inwestycje kapitałowe kapitałowe, obługa kart debetowych,
emisja kart kredytowych, obsługa kart kredytowych, kasy
[banki] oszczędnościowe, kaucje [gwarancje], depozyty
kosztowności, wycena kosztów naprawy, agencje badające
zdolność kredytową, kredyty ratalne, usługi ﬁnansowe (likwidacja przedsiębiorstw), lokaty kapitału, zarządzanie majątekiem, oszacowanie, wycena mająteku nieruchomego,
pośrednictwo w sprawach mająteku nieruchomego, zarządzanie majątekiem nieruchomym, maklerstwo, maklerstwo
ubezpieczeniowe [maklerstwo giełdowe], wynajmowanie
mieszkań, agencje ściągające należności, administrowanie
nieruchomościami, nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, operacje bankowe, operacje ﬁnansowe, operacje walutowe, organizacja zbiórek, oszacowanie
[wycena] majątku nieruchomego, wymiana pieniądzy, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo giełdowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach
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majątku nieruchomego, usługi powiernicze, ubezpieczenia
od pożarów, pożyczki [ﬁnansowanie], pożyczki pod zastaw,
depozyty przedmiotów wartościowych, kredyty ratalne,
dzierżawa gospodarstw rolnych, operacje związane z rozrachunkowością ﬁnansową, operacje związane z rozrachunkowością ﬁnansową [izby rozrachunkowe], depozyty [sejfy],
sponsorowanie ﬁnansowe, wycena dzieł sztuki, ściąganie
czynszów, agencje ściągania należności, usługi świadczeń
emerytalnych, transakcje ﬁnansowe, transfer elektroniczny
kapitału, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia
morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], usługi
ubezpieczeniowe, operacje walutowe, wymiana walut, weryﬁkacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena
dzieł sztuki, wycena ﬁnansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena
znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, wzajemny
fundusz inwestycyjny [tworzenie [funduszu], zarządzanie
majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pożyczki
zastaw [pożyczki hipoteczne], organizacja zbiórki, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, wycena znaczków, ubezpieczenia na życie , 41 edukacja, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie produkcji ﬁlmów i muzyki,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], informacja o edukacji, informacje związane z egzaminowaniem, kursy językowe, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, organizowanie programów szkoleniowych,
podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja radiowa, ﬁlmowa i telewizyjna, prowadzenie zajęć publikacja materiałów
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, szkolenia biznesowe, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące ﬁnansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne związane
z nauką języków obcych, 45 doradztwo prawne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo dotyczące
licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące
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własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo
w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach małżeńskich,
doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, doradztwo
w zakresie patentów, doradztwo w zakresie relacji osobistych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane
z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z ochroną
oznaczeń geograﬁcznych, doradztwo związane z ochroną
nowych odmian roślin, doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw
domen, doradztwo związane z zarządzaniem własnością
intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji
prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków
towarowych, kompilacja informacji prawnych, konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie patentów, licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw
do ﬁlmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne],
licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi,
wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z produkcjami wideo [usługi prawne],licencjonowanie praw związanych z ﬁlmami [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjąć [usługi prawne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie
zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie
znaków towarowych [usługi prawne], mediacja [usługi prawne], monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych
[usługi prawne], ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona osobista, ochrona praw autorskich,
ochrona własności intelektualnej, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne
w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, przeniesienie tytułu własności,
przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie eksper-
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tyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -),
świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej,
udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi
adwokatów, usługi agencji detektywistycznych, usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie
stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych,
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi doradcze
dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla organizacji non-proﬁt, usługi informacji
prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi prawne), usługi konsultacyjne w zakresie
prewencji kryminalnej, usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne],
usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze
związane z prawami autorskimi, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców,
usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro
bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne
z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do ﬁlmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną
i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji ﬁlmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej,
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usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
pokrewnych związanych z produkcjami ﬁlmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją ﬁrm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi
wsparcia prawnego, zarządzanie patentami, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
(210)
(731)

464427
(220) 2016 11 28
STANBEST S I Z GŁODOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów
(540) Stanbest

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.25,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych świadczonych
usług, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją świadczonych usług,
udzielanie porad konsumentom, 37 czyszczenia tapicerki,
czyszczenie budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie dywanów, czyszczenie dywanów i chodników, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie i mycie samochodów,
czyszczenie okien, czyszczenie pomieszczeń domowych,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie przemysłowe
budynków, czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych,
czyszczenie samochodów, czyszczenie żaluzji, mycie, mycie
okien, mycie pojazdów, odśnieżanie, piaskowanie podłóg,
pranie dywanów, sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie domów, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy,
sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów
przemysłowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania
biur, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi mycia ciśnieniowego, usługi myjni pojazdów, usługi sprzątania, usługi w zakresie mycia budynków,
usuwanie plam z dywanów.
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464459
(220) 2016 11 28
EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

37

(210) 464495
(220) 2016 11 29
(731) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice
(540) Rok założenia 1886 Krotoszyn Zakłady Mięsne

(540)

(531) 03.07.21
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie konkursów
mających na celu promocję działań biznesowych.

(210)
(731)

464460
(220) 2016 11 28
EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) eduvision Twój kompas w biznesie

(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesem i personelem, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, opracowywanie prognoz ekonomicznych
analiz i korekt biznesowych, usługi na zlecenie ﬁrm w zakresie prac biurowych, obsługi administracyjnej i księgowej,
usługi doradcze dotyczące rachunkowości w zakresie zarządzania kosztami, ustalania wysokości podatku, rachunkowości handlowej, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingowe w zakresie
opracowywania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowania powierzchni reklamowych i banerów
na facebooku, 36 usługi doradcze w sprawach ﬁnansowych,
sporządzanie analiz ﬁnansowych, informacja i doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi
w zakresie nabywania nieruchomości, 41 usługi doradcze
i informacyjne o kształceniu zawodowym, pozaszkolne
formy kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń
stacjonarnych i korespondencyjnych, forów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne - warsztaty i pokazy, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, 45 usługi i porady prawne na zlecenie.

(210)
(731)

464462
(220) 2016 11 28
EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Nawigator w biznesie
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji pozaszkolnej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
zainteresowanych osób.

(531) 25.03.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, dania gotowe zawierające mięso, podroby lub
tłuszcze jadalne, sosy mięsne, ﬂaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe.
(210) 464496
(220) 2016 11 29
(731) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice
(540) KROTOSZYN

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, sosy mięsne, ﬂaki, galarety mięsne, kaszanka,
koncentraty rosołowe, dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(210) 464497
(220) 2016 11 29
(731) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice
(540) ROK ZAŁ. 1886 W KROTOSZYNIE

(531) 03.04.01, 03.04.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, sosy mięsne, ﬂaki, galarety mięsne, kaszanka,
koncentraty rosołowe, dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(210) 464498
(220) 2016 11 29
(731) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice
(540) KROTOSZYN 1886
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(531) 03.04.01, 03.04.13, 26.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, sosy mięsne, ﬂaki, galarety mięsne, kaszanka,
koncentraty rosołowe, dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(210)
(731)

464508
(220) 2016 11 29
SILESIA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) MENNICA STAROPOLSKA
(510), (511) 14 biżuteria, diamenty, kamienie szlachetne, kamienie jubilerskie i syntetyczne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, złoto, srebro, medale, medaliony,
monety kolekcjonerskie, półfabrykaty do produkcji monet,
zestawy monet, odznaczenia państwowe i odznaki, breloki,
emblematy z metali szlachetnych, sztabki z metali szlachetnych, znaczki metalowe, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, żetony miedziane i z innych metali, 35 usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej monet, odznaczeń
państwowych, medali, znaczków metalowych, pieczęci,
znaczników probierczych, datowników, katalogów, klaserów,
wydawnictw okolicznościowych, pamiątek z metali i metali szlachetnych, usługi w zakresie kupna i sprzedaży złota
i platyny w stanie nieprzerobionym, w postaci sztab, monet
a także półfabrykatów, 36 analizy ﬁnansowe, wycena biżuterii, diamentów, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych,
depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe,
doradztwo w sprawach ﬁnansowych, usługi ﬁnansowe, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, depozyty
kosztowności, transakcje ﬁnansowe, numizmatyka, operacje
bankowe, operacje ﬁnansowe, wycena zbiorów numizmatycznych, 40 usługi w zakresie obróbki złota, srebra i innych
metali szlachetnych, metali kolorowych, obróbka diamentów
i kamieni szlachetnych, usługi jubilerskie, odlewanie monet,
żetonów z metali szlachetnych, w tym z miedzi, chromowanie, cynowanie, niklowanie, posrebrzanie, pozłacanie, platerowanie metali, galwanizacja, grawerowanie.
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(531)

01.01.05, 04.05.05, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.17, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty,
środki do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom,
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, folie malarskie
metalowe, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, utrwalacze do farb i lakierów, zagęszczacze
do farb i barwników, żywice naturalne, 16 artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, aﬁsze, plakaty, akwarele, albumy, broszury,
almanachy, artykuły piśmiennicze i piśmienne, bloki, zeszyty,
bibuły, papierowa bielizna stołowa, artykuły z papieru i kartonu, przybory szkolne, ﬁgurki z papieru, kleje do materiałów
biurowych lub do celów domowych, komiksy, kuwetki i miseczki na farby, materiały drukowane, materiały do pisania,
materiały opakowaniowe, modele, palety dla malarzy, papier,
papier w arkuszach, kredki, pędzle, ﬂamastry, piórniki, pudełka kartonowe lub papierowe, wyroby z kartonu, 28 gry i zabawki, gry elektroniczne, gry i zestawy i pudełka do zabaw,
balony do zabawy, materiały szkoleniowe i instruktażowe
w formie gier planszowych, 41 edukacja i nauczanie, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa warsztatów, konkursów, konferencji, informacje o imprezach rozrywkowych,
realizacja spektakli, rozrywka, organizowanie imprez.
(210) 464562
(220) 2016 11 30
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA

(210) 464512
(220) 2016 11 29
(731) KONOPKO KACPER MODESTE, Białystok
(540) SOLIER

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, duże, lekkie torby sportowe
do noszenia na nadgarstku, torby podróżne, etui do kart
kredytowych, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui
na klucze, kosmetyczki, małe torby dla mężczyzn, paski skórzane, plecaki, portfele, torby męskie .
(210) 464548
(220) 2016 11 29
(731) FUNDACJA ŚNIEŻKI TWOJA SZANSA, Brzeźnica
(540) MAŁY ŚWIAT DUŻEGO PIENIĄDZA 1

(531)

02.09.01, 07.15.05, 14.03.01, 20.05.11, 26.01.02, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne,
ﬂaki, galaretki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe,
galaretki, galarety mięsne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], jaja w proszku, kompoty, koncentraty bulionu, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne,
konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami,
kostki do zup, krokiety, mielonki, mieszanki do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia do ciast, mięso
konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzają napojów,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, orzechy jadal-
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ne, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty owocowe
i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, puree ziemniaczane
w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty
mięsa, suszone mięso, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, warzywa suszone, wiórki
kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy, żelatyna,
30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie sosów w proszku,
aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta
i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na waﬂe, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku,
cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek,
cukier puder, cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
kawy, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe,
desery mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże
instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze],
glukoza do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów
spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
gotowe ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody
do ciast, jadalne waﬂe, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana
lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa lioﬁlizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi,
koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy [nadzienia], laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania ciast,
lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron błyskawiczny, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające
zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki
do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mieszanki na lukier, mięsne
sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe
[sosy], mrożony jogurt [lody spożywcze], nadzienie na bazie
kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, pasty warzywne
[sosy], pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne, placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka czekoladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe
zawierające makaron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty
aromatyczne do wypieków, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparowane mieszanki
do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy],
przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche,
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przyprawy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne
kakao w proszku, ryż, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, kasza, kasza gryczana, kasza perłowa, sernik, słodkie dekoracje
ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti, sos
suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy
do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw,
sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe,
sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy w proszku,
sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], suche i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada w proszku,
soki, syropy do napojów.
(210)
(731)

464599
(220) 2016 11 30
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARS & SAWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

464633
(220) 2016 12 01
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TECH AWARDS

(531) 24.17.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały drukowane,
broszury, kalendarze, katalogi, książki, materiały piśmienne
i biurowe, materiały szkoleniowe, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie
reklam prasowych, rozpowszechnianie katalogów reklamowych, planowanie działalności reklamowej, badanie opinii
publicznej, 41 publikowanie tekstów dotyczących nowych
technologii, publikacje elektroniczne on-line dotyczące nowych technologii, organizowanie plebiscytów konkursów
i loterii dotyczących nowych technologii, prowadzenie imprez rozrywkowych.
(210)
(731)

464634
(220) 2016 12 01
EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) eduvision
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesem i personelem, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, opracowywanie prognoz ekonomicznych
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analiz i korekt biznesowych, usługi na zlecenie ﬁrm w zakresie prac biurowych, obsługi administracyjnej i księgowej,
usługi doradcze dotyczące rachunkowości w zakresie zarządzania kosztami, ustalania wysokości podatku, rachunkowości handlowej, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingowe w zakresie
opracowywania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajmowania powierzchni reklamowych i banerów
na Faceboku, 36 usługi doradcze w sprawach ﬁnansowych,
sporządzanie analiz ﬁnansowych, informacja i doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi
w zakresie nabywania nieruchomości, 41 usługi doradcze
i informacyjne o kształceniu zawodowym, pozaszkolne
formy kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń
stacjonarnych i korespondencyjnych, forów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne - warsztaty i pokazy, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, 45 usługi i porady prawne na zlecenie.
(210) 464641
(220) 2016 12 01
(731) BOTTNER EDYTA, Warszawa
(540) Poranna Rosa FLORYSTYKA I KWIATY
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w małych sklepach oraz sklepach średnio i wielko- powierzchniowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary za pośrednictwem przedstawicieli
handlowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep
do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary z katalogu różnorodnych artykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji.
(210)
(731)

464684
(220) 2016 12 02
CONFERENCE DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cdc conference development center

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia.
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.21, 26.04.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów.
(210)
(731)

464665
(220) 2016 12 02
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Ievospir
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

464666
(220) 2016 12 02
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) dezamigren
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
Ieczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210) 464679
(220) 2016 12 02
(731) NOWICKI MARIUSZ, Jarocin
(540) LIDER technology

(210)
(731)

464703
(220) 2016 12 02
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BAŚKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa .
(210)
(731)

464704
(220) 2016 12 02
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BAŚKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(210)
(731)

464705
(220) 2016 12 02
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BASI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa .
(210) 464714
(220) 2016 12 05
(731) WENDOŁOWSKI GRZEGORZ, Kowal
(540) awen
(510), (511) 16 materiały drukowane, czasopisma, dzienniki,
gazety, książki, notatniki, broszury, 35 aukcje publiczne, aukcje internetowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, w tym Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uak-
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tualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych usługi
reklamowe, usługi promocyjne, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama on-line, rozsyłanie materiałów reklamowych drogą pocztową, udoskonalanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
pisanie i publikacja tekstów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach
komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych,
pokazy towarów, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi zarządzania reklamą,
organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub
reklamowych, usługi agencji reklamowych, usługi public relations, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, usługi biurowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi
administracyjne w działalności gospodarczej, informacja
gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej, administrowanie komercyjne w zakresie licencjonowania towarów/
usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania
odnoszące się do działalności gospodarczej, rachunkowość,
księgowość, usługi w zakresie fakturowania, sporządzanie
zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich,
usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi
agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów z następujących branż: przemysłu,
leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego,
kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki,
telekomunikacji, komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży,
przemysłu spożywczego i napojów, napojów alkoholowych,
przemysłu tytoniowego, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, edukacji, rozrywki,
sportu, rekreacji i turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc
w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line
w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów,
usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie
informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości
i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 operacje bankowe i ﬁnansowe, dokonywanie rozliczeń i płatności, w rym za pomocą Internetu, obsługa internetowych
instrumentów płatniczych, obsługa kart płatniczych poprzez
sieć komputerową, operacje rozrachunkowości, pośrednictwo ﬁnansowe, prowadzenie usługowe rozliczeń transakcji
osób trzecich, transakcje ﬁnansowe, transfer elektroniczny
środków ﬁnansowych, usługi związane z dokonywaniem
płatności przez Internet, usługi związane z przekazywaniem
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płatności dokonywanych z góry za usługi, energię i towary,
38 usługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów i/
lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub
przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo
transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji
i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami,
zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby
trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graﬁczne, fotograﬁczne, wideo i/lub audio, obsługa systemów
on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych
kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej
bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo
i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych,
usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 administrowanie
stronami komputerowymi ( sieciowymi ), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób, trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych w imieniu osób trzecich, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie
i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowego,
projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz
przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryﬁkacji użytkowników
on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących
na Internecie, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

464719
(220) 2016 12 05
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda Liftingująca Wolumetria
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

464721
(220) 2016 12 05
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda Ujędrniająca Radiofrekwencja RF
(510), (511) 3 kosmetyki.
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(210) 464755
(220) 2016 12 05
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) hevensip
(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, sprzedaż środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków do czyszczenia zębów, dezodorantów dla ludzi i zwierząt, środków
zapachowych do pomieszczeń, proszków do prania, płynów
do prania, płynów do płukania, umożliwiająca 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) 464756
(220) 2016 12 05
(731) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) WakeUp!
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla
ludzi.
(210) 464803
(220) 2016 12 06
(731) KRUSZELNICKA MARLENA, Żnin
(540) Polski Dom UBEZPIECZEŃ

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenie ludzi mienia, samochodów,
motocykli, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(210)
(731)

464858
(220) 2016 12 07
KOZŁOWSKA-LASKOWSKA AGNIESZKA, LASKOWSKI
ARKADIUSZ OMNIBUS SPRZĘT MEDYCZNY SPÓŁKA
CYWILNA, Kwidzyn
(540) InSense Intelligent Sense of Medical Technology

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania
ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń ﬁzycznych służące do treningu ﬁzycznego [do celów
medycznych], aspiratory ultradźwiękowe do separacji części
tkanki miękkiej, elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki grzewcze do użytku
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medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lampy emitujące słoneczne promienie ultraﬁoletowe
do użytku medycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, maszyny do ćwiczeń ﬁzycznych do celów medycznych, pasy do celów medycznych, elektryczne, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych,
poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych,
poduszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów medycznych, promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni,
przezskórne elektryczne stymulatory nerwów, przyrządy
do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, przyrządy do masażu, przyrządy do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy
do terapii oddechowej, przyrządy elektroterapeutyczne
do kuracji odchudzających, przyrządy kręgarskie, stymulatory nerwów i mięśni, terapeutyczne klipsy na nos zapobiegające chrapaniu, ultraﬁoletowe (lampy - ) do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych,
do użytku medycznego, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych
do celów leczniczych, urządzenia do ćwiczeń oddechowych,
urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku
medycznego, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku
w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej stymulacji grup mięśni, urządzenia do elektrycznej stymulacji
mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia
do leczniczej stymulacji mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia do płukania do celów leczniczych, urządzenia do symulacji ćwiczeń ﬁzycznych do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała, urządzenia
do terapeutycznej stymulacji ciała, urządzenia do terapii
cieplnych, urządzenia do terapii cieplnej, urządzenia do terapii prądem o niskiej częstotliwości, urządzenia do użytku
w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, urządzenia
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej,
urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii i rehabilitacji, urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni przepony miednicy,
urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem, urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, urządzenia treningowe sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego,
ustniki terapeutyczne zapobiegające chrapaniu, wibratory
na gorące powietrze do celów medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego, elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne przyrządy do masażu, elektryczne urządzenia
do masażu do użytku osobistego, fotele do masażu, fotele
do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, łóżka
do masażu do celów medycznych, masażery do głowy, masażery do głowy na baterie, maty do masażu w kąpieli z pianą, nieelektryczne urządzenia do masażu, podkładki do masażu termicznego, przyrządy do masażu estetycznego,
przyrządy do masażu ręcznego, przyrządy do masowania
dziąseł, rękawice do masażu, rękawice z włosia końskiego
do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia do masażu [do celów medycznych], urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia do masażu pleców, urządzenia
do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi, urządzenia
do masowania stóp, urządzenia lecznicze posiadające elementy masujące, urządzenia masujące do użytku osobistego, sprzęt do stymulacji elektronicznej do ﬁzjoterapii, urządzenia do rehabilitacji ﬁzycznej do celów medycznych,
laktatory, laktatory dla matek karmiących, urządzenia do odciągania mleka z piersi, aparatura analityczna do celów me-
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dycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
aparatura do analiz do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura do badań genetycznych do celów medycznych, aparatura do monitorowania znieczulenia ogólnego, aparatura elektroniczna do użytku medycznego,
aparatura monitorująca parametry ﬁzjologiczne do celów
medycznych, aparatura oddechowa do znieczulenia ogólnego, aparatura skanująca do celów medycznych, aparaty
do analizy zawartości alkoholu w wydzielinie układu oddechowego [do celów medycznych], aparaty do badania poziomu cukru we krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bronchoskopy, bronchoskopy elastyczne bronchoskopy sztywne butelki do żywienia pozajelitowego chromatografy do użytku medycznego, ciśnieniomierze, ciśnieniomierze do użytku medycznego, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sﬁgmomanometry],
czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, czujniki
do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, czujniki temperatury do użytku medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki
ultradźwiękowe do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycznych, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, elektrody do badań do użytku medycznego,
elektrody sercowe, elektrody tlenowe do użytku medycznego, elektroencefalografy, elektroﬁzjologiczne cewniki diagnostyczne, elektrokardiografy, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku
medycznego, elektroniczne aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi [do użytku medycznego], elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, elektroniczne monitory
pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze
krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy
rejestrujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektroniczne pulsometry [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
[do użytku medycznego], elektroniczne urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urządzenia monitorujące
poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, ﬁzjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, goniometry
do użytku chirurgicznego, goniometry do użytku ortopedycznego, instrumenty światłowodowe do celów medycznych, lampy do badań lekarskich, lampy chirurgiczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, laryngoskopy, liczniki pulsu
[aparatura medyczna], lusterka do celów badań medycznych,
medyczne przetworniki ciśnienia tętna, medyczne przyrządy
diagnostyczne, medyczne urządzenia analityczne do celów
medycznych, medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, mierniki do mierzenia ciśnienia krwi, młotki neurologiczne do celów diagnostycznych, monitory elektrokardiograﬁczne, monitory pracy serca, monitory pracy
serca do noszenia podczas wykonywania ćwiczeń, monitory
tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej, optyczne przyrządy do pomiaru temperatury do badań medycznych, oto-
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skopy, oftalmoskopy, okulistyczne przyrządy diagnostyczne,
przenośne przyrządy do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu tlenu w mieszaninach gazowych, przyrządy analityczne do celów medycznych, przyrządy chromatograﬁczne do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, przyrządy do badań medycznych, przyrządy do badania termoczułe do użytku medycznego, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy do celów medycznych
do analizy, przyrządy do koagulacji, przyrządy do leczenia
falami elektromagnetycznymi, przyrządy do mierzenia przystosowane do użytku medycznego, przyrządy do monitorowania pacjentów, przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego,
przyrządy do rozdzielania do użytku medycznego, przyrządy elektrokardiograﬁczne, przyrządy elektryczne do użytku
medycznego w diagnostyce krwi, przyrządy fotometryczne
do użytku medycznego, przyrządy kardiograﬁczne, przyrządy medyczne do odczytywania danych ﬁzjologicznych,
przyrządy medyczne do rejestrowania danych ﬁzjologicznych, przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca,
przyrządy optyczne do endoskopii, przyrządy termograﬁczne do celów medycznych, przyrządy tomograﬁczne do użytku medycznego, przyrządy wykrywające do celów medycznych, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego,
pulsoksymetry, pulsometry, pulsomierze do celów medycznych, rejestratory elektrokardiograﬁczne, rejestratory tętna,
sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, sﬁgmomanometry, spirometry [aparatura medyczna], spirometry
bodźcowe do użytku medycznego, spirometry do badania
czynności płuc, stetoskopy, stetoskopy medyczne, światłowodowe sondy do badania temperatury do użytku w diagnostyce medycznej, termometry cyfrowe do celów medycznych, termometry do celów medycznych, termometry
do użytku medycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termometry na podczerwień do celów medycznych, termometry rtęciowe do użytku medycznego,
tętnicze ciśnienie krwi (aparaty do mierzenia - ), tonometry
do mierzenia ciśnienia [do celów medycznych], tonometry,
ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, ultradźwiękowe mierniki przepływu krwi, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwiękowe
przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryjnego, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku chirurgicznego, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do użytku
medycznego, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych], urządzenia do analizy mierzonych sygnałów ﬁzycznych, urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych
[medyczne], urządzenia do badań krwi [do celów medycznych], urządzenia do badania ciśnienia krwi, urządzenia
do badania oczu, urządzenia do badania poziomu glukozy
we krwi, urządzenia do badania reagujące na zmiany temperatury do użytku medycznego, urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do diagnozowania chorób mózgowo-naczyniowych, urządzenia
do diagnozowania chorób zapalnych, urządzenia do dializowania do użytku weterynaryjnego, urządzenia do mierzenia
poziomu cukru we krwi, urządzenia do mierzenia tętna, urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego,
urządzenia do monitorowania elektrokardiograﬁcznego,
urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi, urządzenia
do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych],
urządzenia do monitorowania dwutlenku węgla do użytku
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w mierzeniu poziomu dwutlenku węgla u pacjentów, urządzenia do monitorowania znaków życia, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, urządzenia
do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania pracy serca płodu, urządzenia do określania przepływu krwi,
urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia do pomiaru
poziomu cukru we krwi (glukometry), urządzenia do pomiaru tętna, urządzenia do pomiaru uderzeń serca, urządzenia
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do stymulacji nerwów, urządzenia
do wykrywania temperatury do użytku medycznego, urządzenia elektrokardiograﬁczne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia endoskopowe, urządzenia hemostatyczne, urządzenia kontrolujące arytmię serca, urządzenia medyczne
do mierzenia poziomu glukozy we krwi, urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, urządzenia medyczne
do użytku w laparoskopii, urządzenia medyczne do wykonywania dwutlenku węgla w drogach oddechowych, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego, urządzenia monitorujące
oddech [medyczne], urządzenia monitorujące pracę serca,
urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, urządzenia telemetryczne do celów medycznych, urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w diagnostyce, urządzenie do badania działania płuc do użytku
medycznego, wewnątrznaczyniowe systemy do monitorowania poziomu gazów we krwi, wężyki do ciśnieniomierzy
do użytku medycznego, wideodetektory elektrokardiogramowe, wskaźniki dwutlenku węgla do użytku medycznego,
wskaźniki temperatury skóry do użytku medycznego, elektryczne sprężarki powietrza do użytku chirurgicznego,elektryczne urządzenia do przeprowadzania operacji na kościach,
kompresory do celów medycznych [leczenie],kompresory
[chirurgia], pneumatyczne przyrządy medyczne, inhalatory,
inhalatory medyczne, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do odparowywania substancji paramedycznych, inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, inhalatory na substancje znieczulające [sprzedawane puste], inhalatory do celów medycznych [sprzedawane puste], inhalatory tlenowe do celów medycznych,
sprzedawane puste, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aspiratory do nosa, atomizery do celów medycznych,
butelki do zasysania do użytku medycznego, dreny do ssaka
do celów medycznych, dreny do celów medycznych, elektrokardiografy do celów weterynaryjnych, elektromagnetyczne urządzenia lecznicze o wysokiej częstotliwości, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających,
elektroniczne stymulatory mięśni do celów medycznych,
elektroniczne stymulatory nerwów do celów medycznych,
elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego,
elektryczne rozpylacze do podawania inhalacji parowych,
irygatory do nosa, lampy do celów medycznych, lampy
do użytku z przyrządami medycznymi, lampy na podczerwień do celów leczniczych, lampy na podczerwień do celów
medycznych, lampy słoneczne do celów medycznych, lampy ultraﬁoletowe do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, nebulizatory, nebulizatory do celów medycznych, nebulizatory do terapii oddechową, nebulizatory
przenośne do celów medycznych, odparowywacze stosowane w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych,od-
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sysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, poduszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych,
poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych,
pojemniki do aplikowania leków, pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu mięśni, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, rozpylacze do celów leczniczych [ręczne], rozpylacze do celów medycznych, rozpylacze elektryczne
do celów medycznych, rozpylacze [obsługiwane ręcznie]
do użytku medycznego, sprzęt do terapii ultradźwiękami,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia
do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do łagodzenia chorób płuc, urządzenia do łagodzenia schorzeń
płuc, urządzenia do leczenia chorób płuc, urządzenia do leczenia trudności związanych z oddychaniem, urządzenia
do podawania farmaceutyków, urządzenia do podawania
lekarstw poprzez inhalację, urządzenia do podawania leków,
urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego,
urządzenia medyczne do ćwiczenia technik oddychania,
urządzenia medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, urządzenia medyczne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urządzenia medyczne
do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia na podczerwień
do celów medycznych, urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, urządzenia nawilżające do użytku medycznego, urządzenia odsysające do użytku medycznego,
zestawy do irygacji.
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(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania
ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń ﬁzycznych służące do treningu ﬁzycznego [do celów
medycznych], aspiratory ultradźwiękowe do separacji części
tkanki miękkiej, elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki grzewcze do użytku
medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lampy emitujące słoneczne promienie ultraﬁoletowe
do użytku medycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, maszyny do ćwiczeń ﬁzycznych do celów medycznych, pasy do celów medycznych, elektryczne, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych,
poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych,
poduszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów medycznych, promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni,
przezskórne elektryczne stymulatory nerwów, przyrządy
do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, przyrządy do masażu, przyrządy do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy
do terapii oddechowej, przyrządy elektroterapeutyczne
do kuracji odchudzających, przyrządy kręgarskie, stymulatory nerwów i mięśni, terapeutyczne klipsy na nos zapobiegające chrapaniu, ultraﬁoletowe (lampy - ) do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-reha-
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bilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych, do użytku
medycznego, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych do celów
leczniczych, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku medycznego, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku w leczeniu
terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej stymulacji grup
mięśni, urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do leczniczej stymulacji mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia do płukania
do celów leczniczych, urządzenia do symulacji ćwiczeń ﬁzycznych do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała, urządzenia do terapeutycznej
stymulacji ciała, urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia
do terapii cieplnej, urządzenia do terapii prądem o niskiej
częstotliwości, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni
do celów medycznych, urządzenia do wzmacniania mięśni
do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia i przyrządy
do ﬁzjoterapii i rehabilitacji, urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni przepony miednicy, urządzenia terapeutyczne
z gorącym powietrzem, urządzenia terapeutyczne dla dzieci
z autyzmem, urządzenia treningowe sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego, ustniki terapeutyczne zapobiegające chrapaniu, wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne przyrządy
do masażu, elektryczne urządzenia do masażu do użytku
osobistego, fotele do masażu, fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, łóżka do masażu do celów
medycznych, masażery do głowy, masażery do głowy na baterie, maty do masażu w kąpieli z pianą, nieelektryczne urządzenia do masażu, podkładki do masażu termicznego, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy do masażu
ręcznego, przyrządy do masowania dziąseł, rękawice do masażu, rękawice z włosia końskiego do masażu, urządzenia
do masażu ciała, urządzenia do masażu [do celów medycznych], urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne,
urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia
do masażu pleców, urządzenia do masażu stóp, urządzenia
do masażu szyi, urządzenia do masowania stóp, urządzenia
lecznicze posiadające elementy masujące, urządzenia masujące do użytku osobistego, sprzęt do stymulacji elektronicznej do ﬁzjoterapii, urządzenia do rehabilitacji ﬁzycznej do celów medycznych, laktatory, laktatory dla matek karmiących,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analiz do celów medycznych,
aparatura do analizy krwi, aparatura do badań genetycznych
do celów medycznych, aparatura do monitorowania znieczulenia ogólnego, aparatura elektroniczna do użytku medycznego, aparatura monitorująca parametry ﬁzjologiczne
do celów medycznych, aparatura oddechowa do znieczulenia ogólnego, aparatura skanująca do celów medycznych,
aparaty do analizy zawartości alkoholu w wydzielinie układu
oddechowego [do celów medycznych], aparaty do badania
poziomu cukru we krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bronchoskopy, bronchoskopy elastyczne bronchoskopy sztywne butelki do żywienia pozajelitowego chromatografy do użytku medycznego, ciśnieniomierze,
ciśnieniomierze do użytku medycznego, cyfrowe aparaty
elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sﬁgmomanometry], czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, czujniki
do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, czujniki temperatury do użytku medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki
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ultradźwiękowe do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycznych, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, elektrody do badań do użytku medycznego,
elektrody sercowe, elektrody tlenowe do użytku medycznego, elektroencefalografy, elektroﬁzjologiczne cewniki diagnostyczne, elektrokardiografy, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku
medycznego, elektroniczne aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi [do użytku medycznego], elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, elektroniczne monitory
pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze
krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy
rejestrujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektroniczne pulsometry [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
[do użytku medycznego], elektroniczne urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urządzenia monitorujące
poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, ﬁzjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, goniometry
do użytku chirurgicznego, goniometry do użytku ortopedycznego, instrumenty światłowodowe do celów medycznych, lampy do badań lekarskich, lampy chirurgiczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, laryngoskopy, liczniki pulsu
[aparatura medyczna], lusterka do celów badań medycznych,
medyczne przetworniki ciśnienia tętna, medyczne przyrządy
diagnostyczne, medyczne urządzenia analityczne do celów
medycznych, medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, mierniki do mierzenia ciśnienia krwi, młotki neurologiczne do celów diagnostycznych, monitory elektrokardiograﬁczne, monitory pracy serca, monitory pracy
serca do noszenia podczas wykonywania ćwiczeń, monitory
tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej, optyczne przyrządy do pomiaru temperatury do badań medycznych, otoskopy, oftalmoskopy, okulistyczne przyrządy diagnostyczne,
przenośne przyrządy do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu tlenu w mieszaninach gazowych, przyrządy analityczne do celów medycznych, przyrządy chromatograﬁczne do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, przyrządy do badań medycznych, przyrządy do badania termoczułe do użytku medycznego, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy do celów medycznych
do analizy, przyrządy do koagulacji, przyrządy do leczenia
falami elektromagnetycznymi, przyrządy do mierzenia przystosowane do użytku medycznego, przyrządy do monitorowania pacjentów, przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego,
przyrządy do rozdzielania do użytku medycznego, przyrządy elektrokardiograﬁczne, przyrządy elektryczne do użytku
medycznego w diagnostyce krwi, przyrządy fotometryczne
do użytku medycznego, przyrządy kardiograﬁczne, przyrządy medyczne do odczytywania danych ﬁzjologicznych,
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przyrządy medyczne do rejestrowania danych ﬁzjologicznych, przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca,
przyrządy optyczne do endoskopii, przyrządy termograﬁczne do celów medycznych, przyrządy tomograﬁczne do użytku medycznego, przyrządy wykrywające do celów medycznych, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego,
pulsoksymetry, pulsometry, pulsomierze do celów medycznych, rejestratory elektrokardiograﬁczne, rejestratory tętna,
sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, sﬁgmomanometry, spirometry [aparatura medyczna], spirometry
bodźcowe do użytku medycznego, spirometry do badania
czynności płuc, stetoskopy, stetoskopy medyczne, światłowodowe sondy do badania temperatury do użytku w diagnostyce medycznej, termometry cyfrowe do celów medycznych, termometry do celów medycznych, termometry
do użytku medycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termometry na podczerwień do celów medycznych, termometry rtęciowe do użytku medycznego,
tętnicze ciśnienie krwi (aparaty do mierzenia - ), tonometry
do mierzenia ciśnienia [do celów medycznych], tonometry,
ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, ultradźwiękowe mierniki przepływu krwi, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwiękowe
przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryjnego, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku chirurgicznego, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do użytku
medycznego, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych], urządzenia do analizy mierzonych sygnałów ﬁzycznych, urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych
[medyczne], urządzenia do badań krwi [do celów medycznych], urządzenia do badania ciśnienia krwi, urządzenia
do badania oczu, urządzenia do badania poziomu glukozy
we krwi, urządzenia do badania reagujące na zmiany temperatury do użytku medycznego, urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do diagnozowania chorób mózgowo-naczyniowych, urządzenia
do diagnozowania chorób zapalnych, urządzenia do dializowania do użytku weterynaryjnego, urządzenia do mierzenia
poziomu cukru we krwi, urządzenia do mierzenia tętna, urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego,
urządzenia do monitorowania elektrokardiograﬁcznego,
urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi, urządzenia
do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych],
urządzenia do monitorowania dwutlenku węgla do użytku
w mierzeniu poziomu dwutlenku węgla u pacjentów, urządzenia do monitorowania znaków życia, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, urządzenia
do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania pracy serca płodu, urządzenia do określania przepływu krwi,
urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia do pomiaru
poziomu cukru we krwi (glukometry), urządzenia do pomiaru tętna, urządzenia do pomiaru uderzeń serca, urządzenia
do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do stymulacji nerwów, urządzenia
do wykrywania temperatury do użytku medycznego, urządzenia elektrokardiograﬁczne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia endoskopowe, urządzenia hemostatyczne, urządzenia kontrolujące arytmię serca, urządzenia medyczne
do mierzenia poziomu glukozy we krwi, urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, urządzenia medyczne
do użytku w laparoskopii, urządzenia medyczne do wykony-
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wania dwutlenku węgla w drogach oddechowych, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego, urządzenia monitorujące
oddech [medyczne], urządzenia monitorujące pracę serca,
urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, urządzenia telemetryczne do celów medycznych, urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w diagnostyce, urządzenie do badania działania płuc do użytku
medycznego, wewnątrznaczyniowe systemy do monitorowania poziomu gazów we krwi, wężyki do ciśnieniomierzy
do użytku medycznego, wideodetektory elektrokardiogramowe, wskaźniki dwutlenku węgla do użytku medycznego,
wskaźniki temperatury skóry do użytku medycznego, elektryczne sprężarki powietrza do użytku chirurgicznego,elektryczne urządzenia do przeprowadzania operacji na kościach,
kompresory do celów medycznych [leczenie],kompresory
[chirurgia], pneumatyczne przyrządy medyczne, inhalatory,
inhalatory medyczne, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do odparowywania substancji paramedycznych, inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, inhalatory na substancje znieczulające [sprzedawane puste], inhalatory do celów medycznych [sprzedawane puste], inhalatory tlenowe do celów medycznych,
sprzedawane puste, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aspiratory do nosa, atomizery do celów medycznych,
butelki do zasysania do użytku medycznego, dreny do ssaka
do celów medycznych, dreny do celów medycznych, elektrokardiografy do celów weterynaryjnych, elektromagnetyczne urządzenia lecznicze o wysokiej częstotliwości, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, elektroniczne stymulatory mięśni do celów medycznych, elektroniczne stymulatory nerwów do celów medycznych, elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego,
elektryczne rozpylacze do podawania inhalacji parowych,
irygatory do nosa, lampy do celów medycznych, lampy
do użytku z przyrządami medycznymi, lampy na podczerwień do celów leczniczych, lampy na podczerwień do celów
medycznych, lampy słoneczne do celów medycznych, lampy ultraﬁoletowe do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, nebulizatory, nebulizatory do celów medycznych, nebulizatory do terapii oddechową, nebulizatory
przenośne do celów medycznych, odparowywacze stosowane w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych,odsysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, poduszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych,
poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych,
pojemniki do aplikowania leków, pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu mięśni, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, rozpylacze do celów leczniczych [ręczne], rozpylacze do celów medycznych, rozpylacze elektryczne
do celów medycznych, rozpylacze [obsługiwane ręcznie]
do użytku medycznego, sprzęt do terapii ultradźwiękami,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia
do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do łagodzenia chorób płuc, urządzenia do łagodzenia schorzeń
płuc, urządzenia do leczenia chorób płuc, urządzenia do leczenia trudności związanych z oddychaniem, urządzenia
do podawania farmaceutyków, urządzenia do podawania
lekarstw poprzez inhalację, urządzenia do podawania leków,
urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań medycz-
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nych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego,
urządzenia medyczne do ćwiczenia technik oddychania,
urządzenia medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, urządzenia medyczne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urządzenia medyczne
do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia na podczerwień
do celów medycznych, urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, urządzenia nawilżające do użytku medycznego, urządzenia odsysające do użytku medycznego,
zestawy do irygacji.
(210)
(731)

464916
(220) 2016 12 07
TRIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś Wielka
(540) TRIBO

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 10 meble wykonane specjalnie do celów medycznych, zwłaszcza: szafy funkcyjne, stoły medyczne, w tym:
robocze, sekcyjne, z blatem podświetlanym, histopatologa,
do przygotowania opatrunków gipsowych, do zabiegów
medycznych, na przyrządy medyczne, stoliki narzędziowe
i/lub opatrunkowe, stoliki jezdne do transportu materiałów
medycznych i narzędzi chirurgicznych, kozetki do celów medycznych, stanowiska do pakietowania, lekarskie asystory,
regały do celów medycznych, medyczne wózki funkcyjne,
w tym: pielęgniarskie, reanimacyjne, opatrunkowo - zabiegowe, ratownicze, anestezjologiczne i endoskopowe, wózki
do specjalistycznej aparatury medycznej, wózki do dystrybucji lekarstw, specjalne wózki do przewożenia zwłok z tacą
i przykrywą, wózki do przewozu materiałów medycznych:
skażonych, opatrunkowych i sterylnych, medyczne wózki
do przewozu i przechowywania włóknin i papieru, wózki
regałowe na kosze sterylizacyjne i kuwety, wózki wielofunkcyjne do celów medycznych, stojaki i wieszaki na przyrządy
medyczne, stojaki na kroplówki i płyny infuzyjne, podgrzewacze płynów infuzyjnych, wysięgniki teleskopowe do płynów infuzyjnych, stelaże jezdne na odpady medyczne, stojaki
jezdne na fartuchy ołowiane, pojemniki do dystrybucji leków
i materiałów medycznych, pojemniki na odpady medyczne,
pojemniki na przyrządy medyczne, kosze sterylizacyjne i kuwety do celów medycznych, medyczne myjnie chirurgiczne, medyczne stanowiska zlewozmywakowe, dodatkowe
wyposażenie sal operacyjnych: podesty chirurgiczne, tacki
na przyrządy chirurgiczne, parawany medyczne, taborety
lekarskie, stojaki z misą na odpady, 20 meble zawarte w tej
klasie: metalowe, z tworzyw sztucznych, drewniane.
(210)
(731)

464924
(220) 2016 12 08
NOWAK GRZEGORZ HAXE POLSKA,
Ostrów Wielkopolski
(540) Haxe Kochamy pomagać
(510), (511) 10 aerozole i urządzenia rozpylające do celów
medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy
krwi, aparatura anestezjologiczna, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego do celów medycznych, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowane do celów ortopedycznych, bandaże usztywnia-
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jące ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności,
boty do celów leczniczych, gorsety brzuszne, buteleczki
z kroplomierzem do celów leczniczych, butelki i smoczki
dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, sondy
do cewek moczowych, cewniki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, nici chirurgiczne, klamry chirurgiczne, przybory do płukania wgłębień ciała, deﬁbrylatory,
elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura i instrumenty
dentystyczne, lusterka dentystyczne, sztyfty dentystyczne,
diagnostyczna aparatura do celów medycznych, dializatory,
elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, elektrody
do celów medycznych, elektrokardiografy, poduszki do celów leczniczych, elektryczne poduszki do celów leczniczych,
ﬁltry promieni ultraﬁoletowych do celów leczniczych, przyrządy do ﬁzykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń w gimnastyce
leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty, gorsety do celów
leczniczych, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, igły
do akupunktury, igły do celów medycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, kaniule,
wenﬂony, nosze używane w karetkach pogotowia, butelki
do karmienia, katgut, klamry chirurgiczne, kleszcze porodowe, koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych,
kompresory chirurgiczne, końcówki do kul inwalidzkich,
protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych, kroplomierze do celów medycznych, krzesła z pojemnikami dla
ciężko chorych, kule inwalidzkie, końcówki do ku! inwalidzkich, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultraﬁoletowe do celów leczniczych,
lancety, lasery do celów medycznych, lusterka stosowane
w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, aparaty i przyrządy do masażu, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, materace położnicze,
meble specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty medyczne,
nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, naklejki
termoczułe do użytku medycznego, nakolanniki ortopedyczne, nosze dla chorych, nosze na kółkach, inkubatory dla
noworodków, noże chirurgiczne, nożyce chirurgiczne, nożyki
do odcisków, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów
medycznych, urządzenia do odciągania mleka z piersi, nożyki do odcisków, aparaty do sztucznego oddychania, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, aparatura do odymiania
do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski, bandaże
przepuklinowe, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, stoły operacyjne, aparaty ortodontyczne, ortopedyczne wkładki, pasy ciążowe, pasy do celów leczniczych, pasy
galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy
przepuklinowe, pesaria, pasy pępkowe, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, podkładki
uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, podkłady
zapobiegające odleżynom, bandaże podtrzymujące opaski,
poduszeczki termiczne do udzielenia pierwszej pomocy, nadmuchiwane, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, przyrządy stosowane w położnictwie, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pompy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna
do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu
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za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich
do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed
promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, protezy włosów, prowadnice do celów medycznych, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła dla chorych bez kontroli
czynności ﬁzjologicznych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne,
przyborniki na instrumenty lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do przemieszczania inwalidów, przyrządy
do wdmuchiwania proszków lub gazów, pulsometry, aparaty
radiologiczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne
do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparaty
do reanimacji, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów
medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów
medycznych, aparaty do ochrony słuchu, aparaty słuchowe, smoczki dziecięce, sondy chirurgiczne, sondy do celów
medycznych, aparatura medyczna do spirometrii, spluwaczki do celów leczniczych, bandaże ortopedyczne na stawy,
stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, sztuczne szczęki, szczoteczki do czyszczenia wgłębień
ciała, sztuczne zęby, opaski podtrzymujące temblaki, urządzenia do terapii galwanicznej, kompresy termoelektryczne,
termometry do celów medycznych, trąbki uszne ułatwiające
słyszenie, aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, zatyczki i przyrządy do ochrony uszu, wezgłowia nadmuchiwane
do celów leczniczych, wiertła dentystyczne, worki na wodę
do celów leczniczych, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia
ząbkowania, materiały do zszywania.
(210)
(731)

464925
(220) 2016 12 08
NOWAK GRZEGORZ HAXE POLSKA,
Ostrów Wielkopolski
(540) Haxe Wiedza dla zdrowia
(510), (511) 10 aerozole i urządzenia rozpylające do celów
medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy
krwi, aparatura anestezjologiczna, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego do celów medycznych, aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże
gipsowane do celów ortopedycznych, bandaże usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności,
boty do celów leczniczych, gorsety brzuszne, buteleczki
z kroplomierzem do celów leczniczych, butelki i smoczki
dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, sondy
do cewek moczowych, cewniki, aparatura i instrumenty chirurgiczne, gąbki chirurgiczne, nici chirurgiczne, klamry chirurgiczne, przybory do płukania wgłębień ciała, deﬁbrylatory,
elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura i instrumenty
dentystyczne, lusterka dentystyczne, sztyfty dentystyczne,
diagnostyczna aparatura do celów medycznych, dializatory,
elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, elektrody
do celów medycznych, elektrokardiografy, poduszki do celów leczniczych, elektryczne poduszki do celów leczniczych,
ﬁltry promieni ultraﬁoletowych do celów leczniczych, przyrządy do ﬁzykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, gastroskopy, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń w gimnastyce
leczniczej, aparatura do leczenia głuchoty, gorsety do celów
leczniczych, hydrostatyczne łóżka do celów leczniczych, igły

Nr ZT05/2017

do akupunktury, igły do celów medycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, kaniule,
wenﬂony, nosze używane w karetkach pogotowia, butelki
do karmienia, katgut, klamry chirurgiczne, kleszcze porodowe, koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych,
kompresory chirurgiczne, końcówki do kul inwalidzkich,
protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych, kroplomierze do celów medycznych, krzesła z pojemnikami dla
ciężko chorych, kule inwalidzkie, końcówki do ku! inwalidzkich, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultraﬁoletowe do celów leczniczych,
lancety, lasery do celów medycznych, lusterka stosowane
w chirurgii, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, aparaty i przyrządy do masażu, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, nadmuchiwane materace do celów leczniczych, materace położnicze,
meble specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty medyczne,
nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, naklejki
termoczułe do użytku medycznego, nakolanniki ortopedyczne, nosze dla chorych, nosze na kółkach, inkubatory dla
noworodków, noże chirurgiczne, nożyce chirurgiczne, nożyki
do odcisków, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne, ochraniacze na palce do celów
medycznych, urządzenia do odciągania mleka z piersi, nożyki do odcisków, aparaty do sztucznego oddychania, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, aparatura do odymiania
do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach
operacyjnych, oftalmometry, oftalmoskopy, opaski, bandaże
przepuklinowe, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, stoły operacyjne, aparaty ortodontyczne, ortopedyczne wkładki, pasy ciążowe, pasy do celów leczniczych, pasy
galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy
przepuklinowe, pesaria, pasy pępkowe, piły do celów chirurgicznych, wkładki do butów przeciw płaskostopiu, podkładki
uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, podkłady
zapobiegające odleżynom, bandaże podtrzymujące opaski,
poduszeczki termiczne do udzielenia pierwszej pomocy, nadmuchiwane, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów
leczniczych, pojemniki do aplikowania leków, przyrządy stosowane w położnictwie, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pompy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna
do wytwarzania gorącego powietrza, urządzenia do masażu
za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich
do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed
promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, protezy włosów, prowadnice do celów medycznych, prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła dla chorych bez kontroli
czynności ﬁzjologicznych, prześcieradła głównie nieprzemakalne na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne,
przyborniki na instrumenty lekarskie, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do przemieszczania inwalidów, przyrządy
do wdmuchiwania proszków lub gazów, pulsometry, aparaty
radiologiczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne
do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparaty
do reanimacji, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów
medycznych, rentgenogramy do celów medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów
medycznych, aparaty do ochrony słuchu, aparaty słucho-
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we, smoczki dziecięce, sondy chirurgiczne, sondy do celów
medycznych, aparatura medyczna do spirometrii, spluwaczki do celów leczniczych, bandaże ortopedyczne na stawy,
stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki do użytku
medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, sztuczne szczęki, szczoteczki do czyszczenia wgłębień
ciała, sztuczne zęby, opaski podtrzymujące temblaki, urządzenia do terapii galwanicznej, kompresy termoelektryczne,
termometry do celów medycznych, trąbki uszne ułatwiające
słyszenie, aparaty i instrumenty urologiczne, urynały, zatyczki i przyrządy do ochrony uszu, wezgłowia nadmuchiwane
do celów leczniczych, wiertła dentystyczne, worki na wodę
do celów leczniczych, gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia
ząbkowania, materiały do zszywania .
(210)
(731)

464932
(220) 2016 12 08
do Rosário Estorninho Luís RE BUSINESS
CONSULTING, Warszawa
(540) baby space

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem
do egzaminów, nadzorowanie ćwiczeń ﬁzycznych, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne,
obozy sportowe (organizowanie -), ocena nauczania w celu
zapobiegania trudnościom w uczeniu się, oddziały opieki
dziennej [edukacyjne], opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
atrakcji na obozach letnich, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, świadczenie usług
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia nauczycieli, usługi doradcze w zakresie
edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe
dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi świadczone
przez placówki oświatowe, usługi szkół, usługi szkół [edukacja], usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], trening rozwoju osobistego,
badania edukacyjne, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, kursy szkoleniowe dla młodych
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ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, organizowanie
gier edukacyjnych, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie personelu niemedycznego
w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie ćwiczeń
grupowych, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, zarządzanie usługami edukacyjnymi, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli
dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci,
szkolenia w zakresie kultury ﬁzycznej dla dorosłych i dzieci,
43 opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, żłobki dla dzieci,
żłobki i ośrodki opieki dziennej, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 44 przeprowadzanie
testów psychologicznych, przygotowywanie proﬁli psychologicznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej, 45 opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców, usługi niań, usługi w zakresie
opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie opieki.
(210)
(731)

464941
(220) 2016 12 08
ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo
(540) ODESSA
(510), (511) 3 odświeżacze zapachowe do pomieszczeń,
dyfuzory zapachowe, odświeżacze zapachowe do samochodów, wkłady zapachowe do odkurzaczy, eliminatory nieprzyjemnych zapachów.
(210) 464953
(220) 2016 12 08
(731) KELLER EWA, Warszawa
(540) Herbanature

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy
olejek, olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty
do napojów, terpeny jako olejki aromatyczne, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, lawendowy olejek, olejek migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda, esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy
jako preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania [perfumy], antyperspiranty jako środki
przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo
[perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, henna,
preparaty do makijażu, lakiery do paznokci, błyszczyki do ust,
pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych,
kosmetyki do brwi. ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki
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do brwi. puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs. kosmetyczne maseczki, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
toaletowe produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła
lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, środki
do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
płyny po goleniu, preparaty do golenia, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
farbki stosowane do prania, środki do namaczania bielizny,
preparaty do odbarwiania, kora mydłoki do prania, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłustych
plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole wybielające, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty
do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosmetycznych, soda krystaliczna
do czyszczenia, skrobia do nadawania połysku w praniu,
tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne [amoniak]
używane jako detergent, barwniki środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki
do celów kosmetycznych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania rdzy, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antystatyczne preparaty do celów domowych, 5 aerozole
chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych,
eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów
farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne,
preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho
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do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja (gorzknia) do celów medycznych, koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna, lukrecja
do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych,
kamforowy olejek do celów medycznych, olejek z kopru
do celów leczniczych, olej gorczycovyy do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze,
olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora, mangrowa kora
do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa do celów
farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych,
kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe
mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki
do celów farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych,
produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole wód mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty
uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych,
wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody
mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych,
salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów
medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran,
tymol do celów farmaceutycznych, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla
niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające glukozę, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety
zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy
diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje,
lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne,
gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady
gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata
do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry
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do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki
do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami
kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne majtki, higieniczne opaski, higieniczne
podpaski, intymne preparaty nawilżające, wkładki ochronne
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne dla
nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony
menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności ﬁzjologicznych, pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia
piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek,
taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne]
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe
drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, środki
odstraszające insekty dla psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne,
ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy. pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów
farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym
oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne
przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie nerwów,
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, lepy na muchy, środki do tępienia szkodników, 35 agencje reklamowe, marketing,
telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorstkie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie
sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośred-
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nictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów
reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem
fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
importowo - eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej,
badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary
i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, przygotowywanie listy płac, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], sprze-
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daż: bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy olejek, olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty do napojów,
terpeny jako olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki
eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
lawendowy olejek, olejek migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda, esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty
do odymiania [perfumy], antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo
[perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, henna,
preparaty do makijażu, lakiery do paznokci, błyszczyki do ust,
pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych,
kosmetyki do brwi, ołówki [kredki kosmetyczne, ołówki
do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
toaletowe produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do kręcenia włosów, preparaty
do prostowania włosów, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, płyny po goleniu, preparaty do golenia, preparaty do wybielania skóry
zwierzęcej, preparaty do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], farbki stosowane do prania, środki do namaczania bielizny, preparaty
do odbarwiania, kora mydłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
terpentyna jako środek do wywabiania tłustych plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole wybielające,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze
do celów kosmetycznych, soda krystaliczna do czyszczenia,
skrobia do nadawania połysku w praniu, tłuszcze do celów
kosmetycznych, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], barwniki do celów kosme-
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tycznych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania rdzy, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów domowych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna, hydrastynina. biocydy, alginiany
do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, eliksiry
jako preparaty farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptol
do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, diastaza do celów medycznych, gwajakol
do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza,
kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja (gorzknia)
do celów medycznych, koper włoski do celów leczniczych,
olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych,
kamforowy olejek do celów medycznych, olejek z kopru
do celów leczniczych, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze,
olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora, mangrowa kora
do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa do celów
farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych,
kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe
mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki
do celów farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych,
produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole wód mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty
uboczne procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych,
wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody
mineralne do celów leczniczych, wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, żelatyna do celów medycznych, preparaty białka
do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych,
salmiak, skrobia do celów dietetycznych, farmaceutycznych,
słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy
do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, tymol
do celów farmaceutycznych, apteczki pierwszej pomocy
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wyposażone, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające glukozę, artykuły żywnościowe
na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy
diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje,
lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne,
gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady
gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata
do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry
do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki
do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami
kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne majtki, higieniczne opaski, higieniczne
podpaski, intymne preparaty nawilżające, wkładki ochronne
do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne dla
nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony
menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności ﬁzjologicznych, pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia
piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek,
taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne]
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe
drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, środki
odstraszające insekty dla psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne,
ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty
dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami
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do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne
przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie nerwów,
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, lepy na muchy, środki do tępienia szkodników.
(210) 464954
(220) 2016 12 08
(731) Unilever. N.V., Rotterdam, NL
(540) Rexona NIEZAWODNA OCHRONA

(531) 24.17.20, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki,
woda kolońska, woda toaletowa, perfumowane spraye ciała,
oleje, kremy i płyny do skóry, pianki do golenia, żele do golenia, płyny do golenia i po goleniu, talk, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, lotiony do włosów, środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów, płukanki do jamy ustnej nie do celów
medycznych, dezodoranty, antyperspiranty do użytku osobistego, preparaty toaletowe nie do celów medycznych.
(210)
(731)

464955
(220) 2016 12 08
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) EL
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych,
centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi
organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi
organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi
snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania
posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

464957
(220) 2016 12 08
DAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) DAAS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, blacha- płyty, arkusze, blacha stalowa ocynowana, rury
rozgałęźne do kanalizacji metalowe, przewody metalowe
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do instalacji wentylacji i kanalizacji, kolanka do rur metalowe,
kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metaloweszkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje stalowebudownictwo, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
piece (ekrany przed ogniem z -), przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa,
przewody wodociągowe, metalowe, rurociągi zasilające
metalowe, rurowe przewody metalowe, rury centralnego
ogrzewania, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, rusztowania metalowe, spustowe rury metalowe, zawory inne niż
części maszyn metalowe, zawory wodociągowe metalowe,
zbrojeniowe materiały do przewodów rurowych, żaluzje
metalowe, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura
do pieców, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze do cieczy, aparatura i urządzenia
chłodnicze, chłodnicze komory, chłodnicze szafy, chłodnicze
lady, instalacje i urządzenia do chłodzenia, ciecze chłodnicze
do instalacji, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czyste komory- instalacje sanitarne, dmuchawy, części instalacji do nawiewu,
dywany ogrzewane elektrycznie, ﬁltry powietrza do klimatyzacji, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, gazowe palniki, grzejniki, zaślepki do grzejników,
grzejniki elektryczne, hydranty, instalacje wodociągowe, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
klimatyzacja- instalacje, klimatyzacja- urządzenia, kolektory
słoneczne, kominki domowe, kominowe wyciągi, kanały dymowe do kominów, kotły grzewcze, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, palniki olejowe,
piece-urządzenia grzewcze, pisuary- armatura sanitarna,
podgrzewacze- instalacje, podgrzewacze wody- aparatura,
instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje do ﬁltrowania powietrza, podgrzewacze powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza,
przewody- części instalacji sanitarnych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, zawory
mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów- ogrzewnictwo, rury jako części instalacji sanitarnych, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna,
urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, wentylacja-wyciągi, wentylacja- wyciągi do laboratoriów, aparatura do wentylacji klimatyzacji, wentylacyjne
wyciągi, wentylatory- klimatyzacja, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, aparatura i instalacje do zmiękczania
wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do schładzania wody, instalacje centralnego ogrzewania
na gorącą wode, wyciągi, regulatory do ogrzewnictwa, wyciągi, zasuwy szyby do ogrzewnictwa, wyciągi wentylacyjne
w laboratoriach, zawory termostatyczne jako części instalacji
ogrzewniczych, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów
targowych, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palników, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych.
(210)
(731)

464959
(220) 2016 12 08
SADY DOLINA NOTECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowo
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(540) MANUFAKTURA WIELKOPOLSKA

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso konserwowane, pasztet z wątróbki,
mięso i wędliny, przyrządzone mięso konserwowe w puszce,
smalec, pasty mięsne w tym pasztety, smalec, szynka, pasztety, mięso w puszce- konserwy, 30 miód, miód naturalny,
miód ziołowy, naturalny miód dojrzały, 32 soki, mieszane
soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku jako napoje, 33 miód pitny, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi z wyjątkiem piwa, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi.
(210)
(731)

464964
(220) 2016 12 08
MK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) eco economicline

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, bagażniki dachowe
do pojazdów, boksy dachowe, pokrywy bagażników samochodowych, bagażniki mocowane na pokrywie bagażnika pojazdów, bagażniki samochodowe na koło zapasowe,
bagażniki na narty do samochodów, bagażniki rowerowe
na dach samochodu, uchwyty rowerowe do samochodów
na klapę, uchwyty rowerowe do samochodów na hak, bagażniki na torby do rowerów, siatki bagażowe do pojazdów,
wózki bagażowe do pojazdów, kosze bagażowe do pojazdów, uchwyty do przewożenia sprzętu wodnego na dachach
samochodów, płyty magnetyczne do montaży na dachach
samochodów, pręty bagażników dachowych do pojazdów, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach
pojazdów, akcesoria do bagażników i boksów dachowych:
adaptery, wsporniki, uchwyty na przewożony sprzęt, maty,
obejmy zaciskowe, ograniczniki, taśmy do mocowania bagażu w bagażnikach samochodowych, pokrowce na bagażniki,
przegrody do bagażników samochodowych, torby i organizery do bagażników, wieszaki do boxów dachowych, ramy
do bagażników do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, torby rowerowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce na siedzenia
pojazdów, pokrowce na koła zapasowe do pojazdów, rolety
i osłony przeciwsłoneczne do samochodów, fotele bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, lusterka wsteczne
do pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów,
opaski antypoślizgowe na koła samochodów, łańcuchy rowerowe, zaczepy i haki do przyczep do pojazdów, błotniki
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do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kołpaki do pojazdów, przeciw oślepieniowe urządzenia do pojazdów, drągi holownicze do pojazdów, haki holownicze do pojazdów,
dyszle holownicze do przyczep i pojazdów, 27 dywaniki
i maty samochodowe.
(210) 464974
(220) 2016 12 09
(731) KAŃCZUGOWSKI MACIEJ DAJK P.H.U., Lublin
(540) DAJK
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo, usługi generalnych wykonawców budowlanych, informacja budowlana, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, budowa utwardzanych
miejsc parkingowych, odnawianie budynków, malowanie,
malowanie budynków, tapetowanie, nadawanie faktury suﬁtom lub ścianom, nakładanie powłok w celu naprawy ścian,
montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów
i pokryć, układanie pokryć podłogowych, układanie płytek
podłogowych, układanie parkietów, układanie wykładziny
dywanowej, usługi tynkowania, izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, suﬁtów i dachów, montaż drzwi i okien, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań,
rozbiórka dachów, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, przygotowywanie terenu pod budowę, wyrównywanie terenu budowy, usługi brukarskie, układanie nawierzchni
drogowych, usuwanie nawierzchni, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej,
instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, 42 projektowanie budowlane, planowanie budowy
nieruchomości, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów oświetleniowych, opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
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(210)
(731)

464984
(220) 2016 12 09
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pełnia dobrego życia
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby z mięsa, dania mięsne gotowe do spożycia,
drób, podroby drobiowe, drób wędzony i pieczony, wędliny,
polędwice, szynki, kiełbasy, kabanosy, parówki, mielonki, wędliny podrobowe, pieczenie, pasztety, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa.
(210)
(731)

464986
(220) 2016 12 09
ZDANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) iBASe

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki światła, czujniki
wilgotności, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki ciśnienia, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, sterowniki wieloportowe, sterowniki oprogramowania, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki
do falowników, sterowniki terminali (elektryczne), sterowniki
procesów (elektryczne), sterowniki procesów (elektroniczne),
elektroniczne sterowniki zaworów automatycznych, zdalne
sterowniki zaworów automatycznych, elektryczne sterowniki zaworów automatycznych sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między
sobą, moduły wejściowe, moduły zasilania, routery sieciowe,
routery bezprzewodowe, moduły przerywające, moduły
sterująco - kontrolne (elektryczne), elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno - sterujące moduły z obwodami
scalonymi, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno
- sterujące, elektryczne systemy kontroli dostępu, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, elektroniczne sterowniki
[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED.
(210)
(731)

464998
(220) 2016 12 09
LED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) LED-POL LIGHTING UP YOUR FUTURE

(531) 24.17.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 źródła światła zawierające diody elektroluminescencyjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż przez Internet źródeł światła zawierające diody LED,
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, usługi informacji handlowej o źródłach
światła zawierających diody LED, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
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(210)
(731)

465002
(220) 2016 12 09
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo

Nr ZT05/2017

głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe.
(210) 465023
(220) 2016 12 10
(731) NOWACKI PIOTR NOVA TECHNOLOGY, Raciąż
(540) Starterzy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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)

465004
(220) 2016 12 09
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo ODZIEŻ DOM OBUWIE

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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

(531) 14.07.01, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług - portal aukcyjny,
sprzedaż towarów kategorii AGD, RTV, motoryzacja, komputery, zabawki na zasadzie licytacji internetowej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, obsługa programów
lojalnościowych, usługi w zakresie administrowania programów lojalnościowych.
(210)
(731)

465030
(220) 2016 12 12
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOLBASADIN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.
(210)
(731)

465037
(220) 2016 12 12
DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Pudding na zimno
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 11.01.02, 11.03.14, 11.03.25, 08.03.01,
08.07.15, 09.01.10
(510), (511) 30 desery w proszku, puddingi.

seminariów, organizowanie i administrowanie wystawami
kulturalnymi i edukacyjnymi, publikacje książek, katalogów,
broszur i tekstów, 43 wynajem i rezerwacja zakwaterowania.

(210) 465038
(220) 2016 12 12
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) ... uznawany za najlepszy ! KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959 r.

(210) 465046
(220) 2016 12 12
(731) NOWAK TADEUSZ, Tarnów
(540) Choco Sticks sweet time

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 06.07.25, 24.09.05, 19.03.01
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezów.
(210) 465041
(220) 2016 12 12
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) ... uznawany za najlepszy ! KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959 r.

(531) 06.07.25, 19.03.01, 24.09.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezów.
(210) 465045
(220) 2016 12 12
(731) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) Targi Kielce exhibition & congress centre

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze,
pałeczki kukurydziane w czekoladzie, herbatniki, 35 reklama,
marketing i promocja towarów, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów takich jak: wyroby kukurydziane, chrupki kukurydziane, chipsy, żywność na bazie mąki, prażone produkty
zbożowe, prażynki bekonowe, serowo-cebulowe, solone,
cebulowe, paprykowe, chrupki ziemniaczane, chrupki kolorowe, chrupki z owocami, pałeczki z owocami, chrupki smakowe, pałeczki kukurydziane, pałeczki ryżowe, wyroby zbożowe w polewie, popcorn, wyroby z dodatkiem ryżu, chlebek
ryżowy, lekkie płatki pszenno ryżowe, waﬂe ryżowe, waﬂe ryżowe w czekoladzie, waﬂe ryżowe z dodatkami, słone paluszki, płatki kukurydziane, muesli, chrupkie produkty zbożowe
produkowane metodą wytłaczania lub smażone w tłuszczu,
chipsy ziemniaczane, pałeczki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane i zbożowe wyprodukowane metodą wytłaczania,
ciastka słone i ługowane, orzechy prażone, suszone, solone
lub przyprawione, mieszanki muesli składające się z ziaren
zbóż, orzechów, suszonych owoców i dodatków czekoladowych, słodycze ozdobne, podpłomyki, pieczywo chrupkie,
pałeczki kukurydziane w czekoladzie, agencje reklamowe,
dekoracja wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur,
informacja handlowa, ogłoszenia reklamowe, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnienie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
39 transport i magazynowanie towarów przeznaczonych
do obrotu krajowego i międzynarodowego.
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz
wystaw handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego lub handlowego,
reklama i promocja na rzecz osób trzecich, dekoracja stoisk
wystawienniczych, 36 punkty celne, kantory wymiany walut, pośrednictwo i wynajem nieruchomości, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, 39 usługi turystyczne, wynajmowanie
miejsc parkingowych, usługi transportowe, magazynowanie celne, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji oraz

465055
(220) 2016 12 12
GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LACTOVIT
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyﬁkowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków
i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu
roślinnego, mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki
dla dzieci, substytuty mleka matki, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych
smakach, 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży mleka w proszku, mleka
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w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci i niemowląt, produktów mlecznych, mleka modyﬁkowanego dla niemowląt,
odżywek dla dzieci.
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465058
(220) 2016 12 12
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) AQUATON
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe,
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej.

waniu, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym,
obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego
obuwia roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem,
obuwia zabezpieczającego przed wypadkami, obuwia
ochronnego przeciw napromieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwia ochronnego przeciw wyciekom chemicznym, obuwia ochronnego
zapobiegającego wypadkom lub urazom, obuwia roboczego, obuwia wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodoodpornego, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia
męskiego, obuwia dla motocyklistów, obuwia sportowego,
obuwia do baseballu, obuwia do biegania, obuwia do boksu,
obuwia do hokeja, obuwia do jazdy konnej, obuwia do rugby, obuwia do snowboardu, obuwia do trekkingu, obuwia
lekkoatletycznego, obuwia na polowania, sandałów.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

465059
(220) 2016 12 12
IPCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IPcall

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi telefoniczne, informacja o telekomunikacji, radiofonia, 42 oprogramowanie systemów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, instalowanie
oprogramowania komputerowego.
(210) 465067
(220) 2016 12 12
(731) FUNDACJA ECCC, Lublin
(540) C DigComp DIGITAL COMPETENCE FOR CITIZENS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 35 powielanie dokumentów,
41 organizacja egzaminów, edukacja.

certyﬁkatów,

(210) 465068
(220) 2016 12 12
(731) JANISZEWSKI KRZYSZTOF HAWENEX, Błonie
(540) new fantastic.pl

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki damskie, walizki, torby podróżne,
plecaki, 35 reklama, administrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż torebek damskich, walizek, toreb podróżnych,
plecaków.
(210) 465076
(220) 2016 12 12
(731) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) protektor
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze,
obuwie chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające
przed wypadkami, obuwie ochronne przeciw napromienio-

465077
(220) 2016 12 12
FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ,
Warszawa
(540) OK ZESZYT
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, podręczniki edukacyjne, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, książki edukacyjne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, publikacje edukacyjne, papierowe materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
w zakresie kursów korespondencyjnych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 nauczanie
i szkolenia, szkolenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne, organizowanie programów szkolenia młodzieży, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów (szkolenia), udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, warsztaty w celach edukacyjnych, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, sprawdziany
edukacyjne, testy edukacyjne, pokazy edukacyjne, seminaria
edukacyjne, edukacyjne usługi egzaminowania, edukacyjne
usługi doradcze, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi z zakresu
przygotowywania programów nauczania, ocena nauczania
w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się.
(210) 465078
(220) 2016 12 12
(731) KAMPSCHÖER AGATA LARA, Częstochowa
(540) CONCI

(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, imitacje skóry, torebki, teczki, aktówki,
sakwy, torby, torby podróżne, torebki damskie, kosmetyczki,
portfele, portmonetki, saszetki, 25 odzież, nakrycia głowy,
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35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej
z odzieżą, nakryciami głowy, torbami, torebkami, portfelami, portmonetkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
z odzieżą, nakryciami głowy, torbami, torebkami, portfelami,
portmonetkami.
(210) 465079
(220) 2016 12 12
(731) MALIŃSKI RAFAŁ, Wartkowo
(540) ZM ARKTICA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

(531) 03.01.14, 06.01.02, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalacja urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia.
(210)
(731)

465143
(220) 2016 12 13
ŚLUSARCZYK ALEKSANDRA NEW GARDEN STYLE,
Kalwaria Zebrzydowska
(540) New Garden Style design & construction
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(210)
(731)

465165
(220) 2016 12 14
CHIAS BROTHERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CHIAS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 napoje mleczne, koktajle mleczne, puddingi
na bazie mleka, kompoty, nasiona jadalne, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, batony na bazie orzechów, 30 ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje kawowe,
kawa jako napój, napoje kakaowe, kakao jako napój, napoje
herbaciane, herbata jako napój, napoje czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, musy deserowe, musy czekoladowe,
lody spożywcze, sorbety jako lody, muesli, płatki zbożowe,
batony zbożowe, owsianka, puddingi, puddingi z mlekiem
migdałowym, orzechowym, kokosowym, sojowym, puddingi wzbogacone proteinami, 32 napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, wody, napoje izotoniczne, lemoniada, sorbety jako napoje, napoje bezalkoholowe z mlekiem
migdałowym, orzechowym, kokosowym, sojowym, napoje
bezalkoholowe wzbogacone proteinami, koktajle bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe z mlekiem migdałowym,
orzechowym, kokosowym, sojowym, koktajle bezalkoholowe wzbogacone proteinam.
(210) 465166
(220) 2016 12 14
(731) PARTYKA ADRIAN SO FLY, Świdnica
(540) SOFLY

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów a mianowicie: artykuły ogrodnicze, sprzęt
i narzędzia ogrodnicze, elementy małej architektury ogrodowej i krajobrazu, wiaty garażowe, ogrody zimowe, grille,
zadaszenia basenów, systemy nawadniające, materiał roślinny i szkółkarski, środki ochrony roślin, nawozy, ziemia, torf,
kora pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie detalicznym i hurtowym oraz za pomocą Internetu, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych,
reklama, 44 usługi związane z projektowaniem, zakładaniem,
aranżacją i pielęgnacją terenów zielonych, usługi ogrodnictwa związane z: chirurgią drzew, niszczeniem chwastów, nasadzeniami roślin, rekultywacją terenów zielonych, ochroną
biologiczną i chemiczną roślin, produkcją materiału roślinnego, usługi w zakresie szkółek roślinnych, usługi projektowania
infrastruktury związanej z ogrodnictwem krajobrazowym.
(210) 465156
(220) 2016 12 14
(731) RYCHTER RAFAŁ, Mgdalenka
(540) feelco

(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja).

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, etui do papierosów elektronicznych, pudełka na papierosy elektroniczne.
(210)
(731)

465167
(220) 2016 12 14
KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INTELCaLC
(510), (511) 3 pasta do zębów.
(210) 465177
(220) 2016 12 14
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) AQUA

(531) 02.07.02, 02.07.04, 02.07.23, 02.07.25, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, napoje
gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, soki owocowe.
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(210) 465178
(220) 2016 12 14
(731) KUCIŃSKI MARIUSZ, Węglew-Kolonia
(540) kucmar.pl

(531) 21.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 20 zestawy zawierające statuetki, ﬁgurki, dzieła
sztuki i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
28 zestawy zawierające akcesoria na przyjęcia, w szczególności: dekoracje świąteczne, gadżety na imprezy [bibeloty,
podarki na przyjęcia], serpentyny, wstęgi, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, strzelające zabawki,
gry towarzyskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
szczególnie za pośrednictwem sieci Internet artykułów dekoracyjnych, akcesoriów na przyjęcia, gadżetów na imprezy,
gier planszowych.
(210)
(731)

465193
(220) 2016 12 14
TOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Atrakcyjna.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.05.02
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, bielizna, rajstopy, skarpety, Ieginsy,
35 usługi marketingowe, usługi reklamowe prowadzone
na rzecz osób trzecich, zamieszczanie reklam na samochodach, rozlepianie plakatów reklamowych, kojarzenie kontrahentów handlowych na zasadzie odbiorcy i dostawcy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi agencji
importowo - eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz ﬁrm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia skupu i sprzedaży w: hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa,
bielizna, rajstopy, skarpety, leginsy.
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(531)

03.07.17, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 37 ładowanie akumulatorów
samochodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje
obsługi (stacje benzynowe), usługi myjni pojazdów, usługi
tankowania benzyną pojazdów silnikowych, 43 rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe.
(210) 465196
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) Pro Family

(210) 465195
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) PRO FAMILY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej

Nr ZT05/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

61

w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, 43 bary, bary przekąskowe, oferowanie żywności i napojów w bistrach, restauracje samoobsługowe, snack-bary, usługi restauracyjne, usługi świadczone
przez bary bistro.

żenia biurowego, wywiad gospodarczy, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi ﬁnansowe, usługi związane z bankowością,
usługi związane z nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
41 edukacja, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210)
(731)

465252
(220) 2016 12 15
FLOWER TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HELLO POLAND DMC

(531)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 organizowanie podróży, zwiedzania.

(210)
(731)

(210)
(731)

465290
(220) 2016 12 16
WINGS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ovo wroclaw

(531) 26.01.04, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, zarządzanie hotelami, badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, handel detaliczny, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, agencje importowo - eksportowe, księgowość, marketing, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, rekrutacja
personelu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, telemarketing, wynajmowanie urządzeń i wyposa-

(210)
(731)

465293
(220) 2016 12 16
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) Tygryski

27.05.01, 29.01.15, 03.01.04, 03.01.21, 03.01.24, 05.07.02,
19.03.25
(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani
wyrobami cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w postaci paluszków, chipsy jako produkty zbożowe, ryż preparowany, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, słone przekąski
ze zboża, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe, waﬂe ryżowe, krakersy, produkty na bazie kukurydzy
(popcorn).
465337
(220) 2016 12 19
KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola
(540) M MELTONI

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 04.03.09, 24.01.15
(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.
(210)
(731)

465340
(220) 2016 12 19
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Magnez Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
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środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna,
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski,
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie. żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb. farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,

Nr ZT05/2017

rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
(210)
(731)

465352
(220) 2016 12 19
BIO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszanka
(540) bio chem

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 płyny niezamarzające do instalacji grzewczych i chłodzących, płyny niezamarzające do silników spalinowych, chemikalia przemysłowe stosowane do instalacji
grzewczych i chłodzących: pasta poślizgowa do uszczelek,
inhibitor korozji, woda destylowana, środek do czyszczenia
instalacji, chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym: inhibitor korozji, woda destylowana, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glicerydy, 5 gliceryna do celów medycznych.
(210)
(731)

465353
(220) 2016 12 19
ŚWITALSKA DOROTA SF VERTRIEB POLSKA,
Bydgoszcz
(540) RODS & REEL

(531) 21.03.15, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i konserwacji, środki
do czyszczenia sprzętu i akcesoriów wędkarskich, wędzisk
i kołowrotków.
(210)
(731)

465358
(220) 2016 12 19
TOO-GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TOO-GOOD APARTMENTS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności
i napojów dla gości, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej.
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(210)
(731)

465360
(220) 2016 12 19
WELL WELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) WELL WELL APARTHOTEL
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(210) 465380
(220) 2016 12 19
(731) ABRAHAM PIOTR, Domatówko
(540) BODYGUARD Centrum Szkoleniowe Strzelectwa
Sportowego i Samoobrony

(531)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości.

02.01.01, 02.01.02, 02.01.16, 25.05.25, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia z samoobrony, technik interwencyjnych, strzelectwa, kursy kwaliﬁkowanych pracowników ochrony ﬁzycznej, imprezy integracyjne, kursy detektywistyczne.
(210)
(731)

465382
(220) 2016 12 19
DOEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DOEKOGROUP.PL Jeden Krok DOEKOlogii

(210)
(731)

465362
(220) 2016 12 19
ECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ECOLOGIQ

(531)
(531) 27.05.01, 29.01.04, 07.01.24
(510), (511) 37 kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych, budynków mieszkalnych i przemysłowych, budowa,
remonty, konserwacja, modernizacja, usługi instalacyjne:
elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne, grzewcze, nadzór
budowlany, 42 usługi deweloperskie w zakresie wykańczania wnętrz, usługi projektowe i architektoniczne w zakresie
budownictwa, opracowania projektowe, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, budowlany nadzór autorski, projektowanie wnętrz, usługi nadzoru
technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości.

26.02.01, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 26.15.01,
29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie pozyskiwania funduszy,
41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
(210)
(731)

465384
(220) 2016 12 19
DAKO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) DAKO PROFESSIONAL TEAM

(210)
(731)

465363
(220) 2016 12 19
MALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) lulu DESIGN

(531)

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 20 wyroby z tworzyw sztucznych: chodziki dla
dzieci, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, kosze niemetalowe,
skrzynki na zabawki, krzesła, foteliki i taborety z tworzyw
sztucznych, stoły, stoliki, wieszaki na ubrania, materace, podnóżki, 21 wyroby z tworzyw sztucznych: wanienki, nocniki,
nakładki sedesowe, foteliki kąpielowe, naczynia, pojemniki, kubki, butelki, miski, miseczki, miednice, wiadra, zmiotki,
szufelki, szczotki, miotły, 28 wyroby z tworzyw sztucznych:
zabawki dla dzieci, zabawki dla zwierząt domowych.

02.01.15, 02.01.16, 02.01.24, 02.01.30, 11.07.07, 11.07.99,
15.03.05, 14.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.04.05,
26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 37 sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi sprzątania, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie fabryk, sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych.
(210) 465386
(220) 2016 12 19
(731) ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) a analizy online
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(531) 26.05.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje elektroniczne do pobrania, 16 biuletyny informacyjne, wydawanie
czasopism, 35 usługi w zakresie sporządzania informacji handlowej, prowadzenia działalności reklamowej, sporządzania
analiz kosztów, badań opinii, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwa handlowego, doradztwa w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywania informacji o działalności gospodarczej, kompilacji informacji w komputerowych
bazach danych, systematyzacji informatyzacji w komputerowych bazach danych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 36 usługi w zakresie sporządzania analiz
ﬁnansowych, pośrednictwa ﬁnansowego, przygotowywania
ekspertyz ﬁnansowych ﬁrm, udostępnianie informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje
ﬁnansowe, 38 agencja informacyjna, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, 42 usługi w zakresie
odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych,
odtwarzania komputerowych baz danych, opracowywania
programów komputerowych, doradztwa dotyczącego oprogramowania komputerowego i urządzeń informatycznych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
(210) 465414
(220) 2016 12 19
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Petrobaltic

(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa
lub raﬁnowana), 12 statki i konstrukcje pływające, elementy
do budowy statków, maszyny do statków, maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz w budownictwie, 35 usługi
sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych, maszyn
wykorzystywanych w górnictwie i budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 37 usługi wydobywcze w górnictwie,
usługi wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego, budownictwo podwodne, naprawy podwodne, budowa i konserwacja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn
dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków i łodzi, wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń,
39 usługi w zakresie przeładunku, załadunku, magazynowania, składowania i przechowywania towarów, transport
drogowy i morski towarów, transport rurociągami i statkami
gazów płynnych i ropy naftowej, transport lądowy i morski
pasażerski, cumowanie i holowanie statków, wynajmowanie
oraz dzierżawa środków transportu wodnego i drogowego, wynajmowanie samochodów osobowych, dystrybucja
energii elektrycznej, 40 usługi w zakresie przetwarzania ropy
naftowej i produktów raﬁnacji ropy naftowej, wytwarzanie
energii, 42 usługi w zakresie analizy pokładów roponośnych,
badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy
pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania i projektowanie konieczne do świadczenia powyższych usług,
projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowań komputerowych.
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(210)
(731)

465435
(220) 2016 12 20
IHNATOWICZ PAULINA PORADNIA MEDYCYNY
ŻYWIENIA MEDFOOD, Bydgoszcz;
PTAK-KASICA EMILIA PORADNIA MEDYCYNY
ŻYWIENIA MEDFOOD, Bydgoszcz
(540) MEDFOOD

(531) 26.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wykładów
edukacyjnych, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, prowadzenie
zajęć dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć
dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie
odżywiania, szkolenia w zakresie odżywiania, świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z dietą, publikacja materiałów
edukacyjnych, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
usługi doradcze w zakresie odchudzania, świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, ocena kontroli wagi, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 465454
(220) 2016 12 20
(731) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(540) sempre
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, lemoniada, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje
gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce.
(210)
(731)

465458
(220) 2016 12 20
INSPIRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) inspiriGO

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.13, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania
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dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe bazy danych, komputerowe
zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, 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,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja ﬁzyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(210)
(731)

465459
(220) 2016 12 20
CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS SPÓŁKA
AKCYJNA, Słupca
(540) POLTALC
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 talk (krzemian magnezowy), talk do użytku
w farbach.
(210) 465486
(220) 2016 12 21
(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica
(540) NALEWKA PASTERSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe,
napoje alkoholowe, anyżówka [likier], aperitif, curacao [likier],
gorzkie nalewki, kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, napoje alkoholowe destylowane, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery
wspomagające trawienie.
(210)
(731)

465495
(220) 2016 12 21
ALPEN PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Active Flora baby

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety
dla ludzi, probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne
do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla ludzi nie przeznaczone
do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla
niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt,
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne, leki dla
ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa przeciw
zaparciom, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa do picia, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, kremy
do rąk do celów medycznych, zioła lecznicze, kremy ziołowe do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku
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medycznego, toniki do celów medycznych, lotony do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, nalewki lecznicze,
napoje lecznicze, herbata lecznicza, herbatki odchudzające
do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, oleje lecznicze, preparaty medyczne na porost włosów, sole
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, intymne
preparaty nawilżające.
(210)
(731)

465499
(220) 2016 12 21
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HEPAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

465502
(220) 2016 12 21
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) REUMATROP
(510), (511) 5 preparat na poprawę funkcjonowania układu
kostno-mięśniowego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

465512
(220) 2016 12 21
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SZKOLNI Przyjaciele

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
programowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graﬁczne
do pobierania, pliki graﬁczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane,
elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, ﬁlmy kinematograﬁczne, ﬁlmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograﬁczne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań
cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe,
zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-
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nych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe
jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby
tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury,
tekturowe maty stołowe, ﬁgurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje drukowane, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graﬁczne, magazyny, biuletyny, gazety,
albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy,
ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty,
artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotograﬁe, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci,
pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania,
zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia
tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej,
marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym
zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz
osób trzecich, transkrypcji wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie
na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graﬁczne do pobierania, pliki graﬁczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe,
gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety
zewnętrzne, ﬁlmy kinematograﬁczne, ﬁlmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograﬁczne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
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oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe,
zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki,
książki, publikacje drukowane, komiksy, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graﬁczne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, artykuły
piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotograﬁe, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci,
pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne,
kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie
danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami,
przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych
niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci online, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej
małej poligraﬁi, komputerowego przygotowania materiałów
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania,
edukacji, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń
i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego
organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów,
organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, ﬁlmów oraz przedstawień, usługi w zakresie
rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych w formie ﬁlmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych,
usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji
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i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie graﬁki użytkowej, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.
(210)
(731)

465533
(220) 2016 12 22
WARZYŃSKI KRZYSZTOF ŚWIATŁOPROJEKT,
Warszawa
(540) ŚWIATŁOPROJEKT

(531)

13.01.06, 13.01.08, 13.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie - urządzenia i instalacje.
(210)
(731)

465537
(220) 2016 12 22
ITP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) ITP GROUP Industrial Technology Partners Group

(531)

15.07.01, 15.07.03, 15.07.04, 15.07.15, 15.07.19, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne.
(210) 465540
(220) 2016 12 22
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) touchideas.

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych,
w tym usługi tworzenia reklam telewizyjnych, kinowych,
radiowych, internetowych, drukowanych materiałów reklamowych, projektowanie logo dla ﬁrm, organizacja i prowadzenie na rzecz osób trzecich akcji promocyjnych, obróbka
tekstów reklamowych oraz obróbka graﬁczna materiałów reklamowych, usługi w dziedzinie rezerwacji i zakupu mediów
dla potrzeb reklamy i promocji osób trzecich, dystrybucja
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i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public
relations, tworzenie sponsorowanych tekstów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamy, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi wystaw oraz targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja imprez reklamowych i promocyjnych, badania marketingowe, analizy rynku, badania
rynkowe, usługi systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie informacji i doradztwa
w prowadzeniu i organizowaniu działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, w szczególności dotyczące
produktów, 42 wzornictwo przemysłowe, usługi graﬁczne,
w tym usługi projektowania opakowań oraz usługi tworzenia identyﬁkacji wizualnej marek, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji internetowych, usługi projektowania graﬁcznego aplikacji, programów i portali internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i utrzymywania stron internetowych.
(210) 465546
(220) 2016 12 22
(731) GRUDZIŃSKI WOJCIECH, Poznań
(540) KRASZKEBAB
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210) 465547
(220) 2016 12 22
(731) GRUDZIŃSKI WOJCIECH, Poznań
(540) Kraszkebab

(531)

08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

465554
(220) 2016 12 22
NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) neorevit
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie,
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla
budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ogniochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji
wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu
dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i proﬁle, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
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(210) 465558
(220) 2016 12 21
(731) KOZIOŁ ANDRZEJ, Lubartów
(540) AWK

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: armatura, osprzęt, urządzenia i maszyny do budowy sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
przemysłowych, maszyny, części maszyn i urządzenia dla
przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego,
wydobywczego i górnictwa, armatura, osprzęt, urządzenia
do budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków, metalowe
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, niemetalowe rury, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, rury metalowe do użytku przemysłowego, rury do przesyłu wody, rury do przesyłu gazu,
rury do przesyły cieczy, rury do kanalizacji, łączniki rurowe,
złącza i uchwyty, łączniki rurowe z metalu, łączniki rurowe
niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, zbiorniki, separatory, łapacze i ﬁltry do tłuszczu, osprzęt i armatura przeciwpożarowa, hydranty, hydranty przeciwpożarowe, pompy
wodne, instalacje pompowe pompy hydrauliczne, pompy
hydroforowe, stacje pomp hydroforowych i zestawy hydroforowe, reduktory ciśnienia, wodomierze, studnie wodomierzowe, materiały i gotowe elementy do budowy kanalizacji
z betonu, ceramiki i rur żeliwnych, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje kanalizacyjne, akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych,
elementy zabezpieczające do rur gazowych, elementy zabezpieczające do rur wodnych, części połączeniowe do rur
z metalu, elementy metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, giętkie rurki metalowe, kanały metalowe, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały ściekowe
z metalu, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów
rurowych, metalowe części do rur gazowych, metalowe kolanka do rur [inne niż części maszyn], metalowe kratki odpływowe, metalowe nakrętki do rur, metalowe osłony do rur,
metalowe pokrywy hydrantów, metalowe przedłużenia rurowe, metalowe zaciski do rur, metalowe zawory do rur wodociągowych, połączenia metalowe do rur, opaski zaciskowe
metalowe do łączenia rur, osprzęt do rur [złączki] metalowy,
pierścienie metalowe, metalowe przewody wodociągowe,
rozgałęzienia metalowe do rurociągów, rurociągi zasilające
metalowe, rynny ściekowe metalowe, uszczelki metalowe,
zawiasy metalowe do przytwierdzania rur, systemy montażowe do rur i przewodów, obsługiwane ręcznie spirale
do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, pręty kanalizacyjne, bojlery przemysłowe, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, niemetalowe osłony do rur, dmuchawy przemysłowe, elektryczne
spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, maszyny
ﬁltrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych.
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(210) 465592
(220) 2016 12 23
(731) WIELICZKO SANDRA VANESSA, Szczecin
(540) POLSKY STUFF

(531) 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 25 odzież, czapki, bandany na szyję, długie luźne stroje, dzianina, gabardyna, garnitury, gorsety, kamizelki,
kombinezony, kaptury, koszule, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, spódnico - spodnie, spódnice, swetry, szale, stroje plażowe, rękawiczki.
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walizy, walizeczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
i obuwie męskie, odzież i obuwie damskie, odzież ze skóry
i imitacji skóry, odzież tekstylna, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony,
buty, boty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, drewniaki, espadryle, futra, getry, gorsety, kamizelki, kapelusze,
kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki gimnastyczne, kurtki, majtki, maski na oczy do spania,
obuwie plażowe, obuwie sportowe, ogrzewacze stóp nieelektryczne, palta, pantoﬂe domowe, pantoﬂe kąpielowe,
paski, paski skórzane, paski do butów i obuwia, pasy do pończoch, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podszewki do ubrań,
podwiązki, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, odzież,
sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry,
szaliki, szelki, szlafroki, T-shirty.
(210)
(731)

465732
(220) 2016 12 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ROMPER R PREMIUM Beer STRONG

(210) 465594
(220) 2016 12 23
(731) KACZMAREK ANNA, Łódź
(540) Quentus

(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.02.05, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotograﬁi, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
stosowane w przemyśle, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, dodatki
chemiczne do olejów przekładniowych, oleje silikonowe,
4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, smary do silników, oleje izolacyjne, oleje przekładniowe,
oleje penetrujące, oleje amortyzujące, oleje samochodowe,
oleje silnikowe, oleje techniczne, oleje syntetyczne, oleje
smarowe.
(210) 465731
(220) 2016 12 28
(731) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) CREOLE
(510), (511) 18 skóry, skóra surowa lub półprzetworzona,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, imitacje skóry,
skóra wtórna, aktówki, skórzane pudła na kapelusze, pudełka z ﬁbry, portfele, portfele na karty wizytowe, portmonetki,
etui na klucze, kufry bagażowe, kufry podróżne, kuferki, naramienniki skórzane, narzuty ze skór, nosidełka do noszenia
niemowląt, opakowania ze skóry, parasole, pasy skórzane,
pokrowce na parasole, parasolki, plecaki, kosmetyczki podróżne skórzane, torebki, torebki skórzane, szkielety do torebek, torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torby
na kółkach, torby na zakupy, torby alpinistyczne, tornistry
szkolne, teczki szkolne, teki dyplomatki, nesesery, wyroby rymarskie, sakwy i sakiewki ze skóry, saszetki, siatki na zakupy,
ubrania dla zwierząt, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej,

(531)

29.01.13, 27.05.01, 05.13.99, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.16,
24.01.03, 01.01.05, 05.11.15, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo
bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale , 33 napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje alkoholowe, napoje energetyczne zawierające alkohol.

(210)
(731)

465734
(220) 2016 12 28
IMPEDIO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Impedio Security
(510), (511) 42 usługi programistów komputerowych.
(210)
(731)

465735
(220) 2016 12 28
FUNDACJA TRINITY BROADCASTING NETWORK
POLSKA, Gdańsk
(540) TBN POLSKA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

465745
(220) 2016 12 28
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) PBDI Z NAMI IDEA STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

(531) 27.05.01, 06.07.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 8 narzędzia budowlane i przyrządy ręczne o napędzie elektrycznym, noże i dłuta, kielnie, łopaty, młotki,
nożyce, klucze osełki, pilniki, strugi, wkrętaki, ściernice, węgielnice, wiertła, zaciski ciesielskie, siekiery i topory, papiery
i płótna ścierne, przyrządy z napędem elektrycznym, wiertarki, szliﬁerki, przecinaki, młoty strugi, 37 usługi budowlano-montażowe i instalacyjne zewnętrzne oraz wewnętrzne
w zakresie urządzeń elektrycznych, montaż maszyn i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót:
przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych
i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych,
obiektów budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki,
malarskich, szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian, związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji
dachowych i pokryć, usługi wykonywania obiektów i sieci inżynierskich, usługi wykonywania wykopów i wierceń
geologiczno-inżynierskich, usługi budowy: dróg, mostów
i tuneli, dróg szynowych: naziemnych i podziemnych, rurociągów przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi wykonywania
instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku
i gliny, usługi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu,
usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, usługi
wynajmu i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, usługi inspektorów nadzoru budowlanego, 39 usługi transportu
pasażerskiego i towarowego, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów
specjalistycznych.
(210)
(731)

465771
(220) 2016 12 29
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) SADOWSKI
(510), (511) 33 cydr.
(210) 465801
(220) 2016 12 29
(731) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin
(540) 4KiDS!

Nr ZT05/2017

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektryczne, rowery dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla
dzieci, gokarty dla dzieci, foteliki samochodowe, wózki głębokie, spacerowe, wielofunkcyjne, akcesoria do wózków
dziecięcych: śpiworki, torby, pokrowce i pokrycia, gondole,
parasolki, 28 zabawki, zabawki zdalnie sterowane radiem,
drony, zabawki edukacyjne, zabawki interaktywne, zabawki pluszowe, misie pluszowe, zabawki plastyczne, zabawki
muzyczne, zabawki drewniane, zabawki do kąpieli, zabawki
ruchome, hulajnogi, jeździki, deskorolki, rolki, wrotki, łyżwy,
trampoliny, zjeżdżalnie, konie na biegunach, narty, sanki, stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego,
szachownice, szachy, tarcze elektroniczne, lalki, ubranka dla
lalek, pacynki, domki dla lalek, grzechotki, karuzele do łóżeczek, samochodziki, kolejki, samoloty, helikoptery, gry, gry
planszowe, puzzle, gry zręcznościowe, piłki, latawce, balony,
baseny kąpielowe, deski do pływania, deski surﬁngowe, trapezy do desek surﬁngowych, ozdoby choinkowe.
(210)
(731)

465802
(220) 2016 12 29
STATSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STATSCORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, aplikacje komputerowe,
aplikacje do urządzeń mobilnych, elektroniczne bazy danych
dotyczące wydarzeń sportowych, elektroniczne statystyki
i zestawienia dotyczące wydarzeń sportowych, 35 elektroniczne bazy danych (pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych), usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań
rynkowych, 41 udostępnianie komputerowych baz danych
dotyczących wydarzeń sportowych, udzielanie informacji sportowych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, usługi reporterskie dotyczące
wydarzeń sportowych, statystyczne zestawienia dotyczące
wydarzeń sportowych, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie oprogramowania
do urządzeń mobilnych, licencjonowanie aplikacji komputerowych, licencjonowanie aplikacji do urządzeń mobilnych,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
elektronicznych baz danych.
(210)
(731)

465841
(220) 2016 12 30
OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) EMERALD OSTROWIA
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, nabiał, wyroby
z mleka, sery, twaróg, ser wiejski, serek homogenizowany,
sery pleśniowe, serwatka, desery mleczne, jogurty, keﬁry,
mleko w proszku, mleko zagęszczone, maślanka, napoje
mleczne, śmietana, margaryna, koncentrat białek serwatkowych, jaja, oleje i tłuszcze jadalne.
(210)
(731)

465849
(220) 2017 01 02
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

Nr ZT05/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) PULINNO
(510), (511) 10 inhalatory, inhalatory do użytku medycznego i leczniczego, aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji medycznych i leczniczych w postaci
wziewnej.
(210)
(731)

465857
(220) 2017 01 02
BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM,
Dąbrowa Górnicza
(540) VOSIMA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe]: aromaty [olejki
eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], jonony [wyroby
perfumeryjne], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe]: preparaty
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony:
sztuczne paznokcie, środki do czyszczenia zębów, środki
do usuwania lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
żele do wybielania zębów.
(210)
(731)

465860
(220) 2017 01 02
BOROŃ IZABELA VOSIMA LABORATORIUM,
Dąbrowa Górnicza
(540) VOSIMA LABORATORIUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki
eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
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bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], jonony [wyroby
perfumeryjne], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, naklejane
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów nie medycznych,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, szampony,
sztuczne paznokcie, środki do czyszczenia zębów, środki
do usuwania lakierów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
żele do wybielania zębów.
(210)
(731)

465865
(220) 2017 01 02
KRAJOWE CENTRUM AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) KRAJOWE CENTRUM AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów i korzyści, analizy kosztów,
usługi w zakresie oceny kosztów, wyceny handlowe, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące taryf, 37 instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż lub
obsługa stacji transformatorowych, modernizacja układów
pomiarowo - rozliczeniowych, 39 usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą
energii elektrycznej, 41 usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, 42 doradztwo techniczne, projektowanie
techniczne, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w’ zakresie wydajności
energetycznej budynków, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów związane
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

463256, 463697, 463699, 464396, 464562, 465340, 465352, 465459, 465554, 465594

2

461698, 464149, 464548, 465340

3

457359, 457954, 457957, 459413, 459896, 460000, 461698, 462978, 463025, 463049, 463059, 464719, 464721,
464755, 464941, 464953, 464954, 465030, 465167, 465353, 465857, 465860

4

465414, 465594

5

457954, 457957, 461698, 462794, 462835, 462903, 462978, 463025, 463049, 463059, 463256, 463768, 463770,
464665, 464666, 464756, 464953, 465030, 465055, 465352, 465495, 465499, 465502

6

461864, 462694, 462953, 464957, 465340

7

462694, 462953, 462993, 464139, 465537

8

458929, 462953, 462993, 465745

9

461298, 462491, 462999, 463827, 464096, 464155, 464269, 464393, 464402, 464986, 465076, 465386, 465435,
465512, 465802

10

457957, 461698, 462999, 464858, 464890, 464916, 464924, 464925, 465030, 465849

11

457939, 462993, 464957, 464998, 465156, 465533

12

457939, 464679, 464964, 465414, 465801

14

459896, 464508, 465002, 465004

15

462993

16

457954, 457957, 458400, 458824, 461640, 462361, 462978, 463025, 463059, 463225, 464155, 464366, 464548,
464633, 464714, 465002, 465004, 465077, 465386, 465512

17

465554

18

457956, 459896, 462361, 464299, 464512, 465002, 465004, 465068, 465078, 465337, 465731

19

459130, 462998, 464378, 464381, 465058, 465554

20

462361, 462998, 464916, 465178, 465363

21

458929, 460000, 462993, 465002, 465004, 465363

24

462993, 465002, 465004

25

457956, 459896, 460860, 462924, 463827, 464096, 465002, 465004, 465078, 465193, 465592, 465731

27

459130, 464964

28

460648, 462286, 463827, 464548, 465002, 465004, 465178, 465363, 465801

29

456228, 456997, 460000, 460372, 462731, 462732, 462736, 464149, 464382, 464397, 464408, 464495, 464496,
464497, 464498, 464562, 464703, 464704, 464705, 464959, 464984, 465055, 465165, 465293, 465841

30

456922, 456926, 460000, 460095, 461396, 464149, 464351, 464397, 464562, 464959, 465037, 465038, 465041,
465046, 465165, 465293, 465454

31

460000, 464149, 464397

32

458016, 460000, 462286, 462731, 462732, 462736, 463159, 464216, 464562, 464959, 465165, 465177, 465454,
465732

33

460000, 462782, 463001, 463806, 463808, 463811, 463918, 463919, 464313, 464599, 464959, 465454, 465486,
465732, 465771

34

460000, 465166

35

455935, 455936, 457283, 457939, 457954, 457956, 457957, 458232, 458400, 459310, 459413, 460000, 460372,
460648, 461298, 461396, 461640, 461698, 462491, 462691, 462835, 462953, 462978, 462998, 463025, 463059,
463225, 463515, 463772, 463800, 464053, 464149, 464155, 464252, 464269, 464366, 464378, 464381, 464393,
464396, 464402, 464416, 464427, 464459, 464460, 464508, 464633, 464634, 464641, 464679, 464714, 464755,
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1

2

35

464953, 464959, 464998, 465002, 465004, 465023, 465045, 465046, 465055, 465067, 465068, 465076, 465078,
465143, 465178, 465193, 465195, 465196, 465290, 465340, 465386, 465414, 465458, 465512, 465540, 465558,
465802, 465865

36

458232, 458400, 460000, 461298, 461640, 462491, 462691, 463030, 463225, 463772, 464053, 464252, 464269,
464323, 464332, 464333, 464378, 464416, 464460, 464508, 464634, 464714, 464803, 465045, 465290, 465382,
465386

37

458232, 458400, 460101, 462694, 462998, 463030, 463225, 464323, 464378, 464393, 464427, 464957, 464974,
465058, 465079, 465195, 465290, 465362, 465384, 465414, 465745, 465865

38

461298, 461640, 462491, 462835, 463515, 464155, 464162, 464269, 464366, 464714, 465059, 465386, 465458,
465512, 465735

39

455935, 455936, 458400, 460101, 463225, 465045, 465046, 465252, 465360, 465414, 465745, 465865

40

462998, 464508, 465414

41

457954, 457957, 458824, 458908, 459310, 461286, 461298, 462491, 462691, 462978, 463025, 463059, 463225,
463475, 463772, 463800, 463827, 464155, 464252, 464269, 464366, 464416, 464460, 464462, 464548, 464633,
464634, 464684, 464932, 464955, 465045, 465067, 465077, 465290, 465380, 465382, 465386, 465435, 465512,
465735, 465802, 465865

42

458232, 458400, 458824, 461298, 462491, 462835, 462883, 463515, 463772, 464269, 464323, 464366, 464402,
464714, 464974, 465059, 465362, 465382, 465386, 465414, 465458, 465512, 465540, 465734, 465865

43

455935, 455936, 460372, 461396, 462767, 463001, 463225, 463993, 464333, 464932, 464955, 465045, 465195,
465196, 465290, 465358, 465360, 465546, 465547

44

457954, 457957, 458400, 458447, 458824, 459310, 459413, 462978, 463025, 463059, 463225, 463725, 464333,
464396, 464932, 465143, 465435

45

457283, 461286, 463030, 463225, 464366, 464396, 464416, 464460, 464634, 464932, 465512, 465802

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

CosmoBelle
CREOLE
DAAS
DAJK
DAKO PROFESSIONAL TEAM
Delecta PROSTO Z SERCA
dezamigren
DIP HOT na przewlekłe bóle mięśni i stawów
DIP RILIF na ostre bóle mięśni i stawów
DIP. Dopasowane Interwencje
Przeciwbólowe w maści i kremie
DIP. Dopasowane Interwencje
Przeciwbólowe
DOEKOGROUP.PL Jeden Krok DOEKOlogii
eco economicline
ECOLOGIQ
eduvision Twój kompas w biznesie
eduvision
e-Instytucja.pl
EL
EMERALD OSTROWIA
feelco
Figloo
GABINET KOSMETYKI LEKARSKIEJ BELLA
Haxe Kochamy pomagać
Haxe Wiedza dla zdrowia
HELLO POLAND DMC
HEPAMAX
Herbanature
hevensip
HL
House of Asia Uczta smaków
iBASe
Ievospir
Impedio Security
InSense Intelligent Sense of Medical
Technology
InSense
inspiriGO
INTELCaLC
IPcall
IQS.Need for ...
ITP GROUP Industrial Technology
Partners Group
K KULTOWE ALKOHOLE

459310
465731
464957
464974
465384
464562
464666
463025
463059

... uznawany za najlepszy ! KIELCEMajonez
KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 r.
... uznawany za najlepszy ! KIELCE Majonez
KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 r.
„Idea Płynności”
4KiDS!
a analizy online
A ANSTEEL systemy mocowania
ABBOT CAPITAL KANCELARIA
Active Flora baby
AGART
akcent your reliable partner
ANTIOXIA
AQUA
AQUATON
ASM MEDICAL
Atrakcyjna.pl
audio klan
AVENIDA POZNAŃ
awen
AWK
B BEZOWNIA
baby space
BASI
BAŚKA
BAŚKI
Bielenda Liftingująca Wolumetria
Bielenda Ujędrniająca Radiofrekwencja RF
BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
Bio bread
bio chem
Bio chlebek
BIOGARDENA
BODYGUARD Centrum Szkoleniowe
Strzelectwa Sportowego i Samoobrony
Bratex Magnez Matt
BROKER
Budka Krasnoludka
C DigComp DIGITAL
COMPETENCE FOR CITIZENS
cdc conference development center
CHIAS
Choco Sticks sweet time
COMPOSITA MAMA DHA SUPLEMENT DIETY
CONCI

465038
465041
461640
465801
465386
462953
464416
465495
464149
462924
462794
465177
465058
462999
465193
464393
463225
464714
465558
461396
464932
464705
464704
464703
464719
464721
463772
456922
465352
456926
464396
465380
465340
464378
460648
465067
464684
465165
465046
462903
465078

457957
457954
465382
464964
465362
464460
464634
464402
464955
465841
465156
462286
463725
464924
464925
465252
465499
464953
464755
464333
464397
464986
464665
465734
464858
464890
465458
465167
465059
462691
465537
463919
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1

2

1

2

KAZIMIERZ WIELKI Gloria Magna wódka
KAZIMIERZ WIELKI
KOBIECOWO
KOMOROWSKI WÓDKA
KONFIGURATOR POSADZEK.pl
KRAJOWE CENTRUM AUDYTÓW
ENERGETYCZNYCH
KRASZKEBAB
Kraszkebab
KROTOSZYN 1886
KROTOSZYN
kucmar.pl
KULKI MOCY
KUSTOSZ
LACTOVIT
LAJT
LATOJA
LECH ICE MOJITO BEER & MOJITO
LEMONADE GDY ,,ICE” NIEBIESKI - MOJITO SCHŁODZONY
LED-POL LIGHTING UP YOUR FUTURE
LIDER technology
LOOK POŻYCZKA
LOTOS Petrobaltic
lulu DESIGN
łodzianin
łodzianka
M MELTONI
MAŁY ŚWIAT DUŻEGO PIENIĄDZA 1
Mango Models
MANSOR
MANUFAKTURA WIELKOPOLSKA
Mariusz Wójcicki EMAR
MEDFOOD
MENNICA STAROPOLSKA
Miód pitny TATRZAŃSKI
Miś Zdziś
MPT
Myconaﬁne 1% Terbinaﬁni
hydrochloridum krem Tuba
myHydro
Na przewlekłe bóle mięśni i stawów DIP HOT
Na skurcze Doppelherz
Na uspokojenie Doppelherz
NA+
NALEWKA PASTERSKA
Nawigator w biznesie
neorevit
new fantastic.pl
New Garden Style design & construction
NICPOŃ MAJĄTEK SŁAWNO
Nova Telecom

463808
463811
457283
463806
459130

NOWY PUNKT 3
OCRA
ODESSA
odo ODZIEŻ DOM OBUWIE
odo
OK ZESZYT
Opiniolog
ovo wroclaw
PARTY TIME
PBDI Z NAMI IDEA STAJE SIĘ
RZECZYWISTOŚCIĄ
Pełnia dobrego życia
pepita
PEYER
PharmaTeam
Polski Dom UBEZPIECZEŃ
POLSKY STUFF
POLTALC
POŁĄCZ DWIE NATURY ZMIXUJ CYDR
Z ŻUBRÓWKĄ
Poranna Rosa FLORYSTYKA I KWIATY
PRO FAMILY
Pro Family
protektor
PROTRUST
Pudding na zimno
PULINNO
PYSiO SMART
PYSIO
PYSIO
Quentus
RADIO VOX
Razem w Immuno-Onkologii
REDSPORT
RESOVIA OFFICE
REUMATROP
Rexona NIEZAWODNA OCHRONA
riviera park marvipol
RODS & REEL
ROK ZAŁ. 1886 W KROTOSZYNIE
Rok założenia 1886 Krotoszyn Zakłady Mięsne
Romanowicz RENT NIERUCHOMOŚCI
ROMPER R PREMIUM Beer STRONG
SADOWSKI
SAMBOR
SAMORZĄDOWY PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY.
SĄCZ
sempre
SERVET’S
SINUS MEDICAL CENTRUM LARYNGOLOGII
SISTER OF MERCY

464323
458908
464941
465004
465002
465077
463515
465290
464408

465865
465546
465547
464498
464496
465178
464351
464313
465055
457939
459413

464216
464998
464679
464332
465414
465363
455935
455936
465337
464548
463800
462767
464959
460101
465435
464508
462782
463827
461864
463049
464096
462978
463770
463768
461698
465486
464462
465554
465068
465143
463001
464162

465745
464984
459896
462491
462835
464803
465592
465459
463918
464641
465195
465196
465076
463030
465037
465849
462736
462731
462732
465594
464366
458824
460860
464053
465502
464954
458400
465353
464497
464495
458232
465732
465771
464381
464269
460000
465454
460372
458447
457956

76
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1

SITE SERVICE POLSKA
SMART GEO SG
SMUKEE KITCHEN
SOFLY
SOK JABŁKO+WIŚNIA
SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA
WIEPRZOWINA Długo gotowana o smaku
Koperkowym 30 min i gotowe!
SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE
SOKOŁÓW SPECIAL LINE GRILL
Przez cały rok SPECJALNA LINIA P
RODUKTÓW PRZEZNACZONA NA GRILLA
PRZEZ CAŁY ROK ZAKRĘCONA NA RUSZT
O SMAKU KLASYCZNYM SZYBKO I
SMACZNIE SEZON NA GRILLA
WYSOKA JAKOŚĆ
SOLIER
Stanbest
Starterzy.pl
STATSCORE
Strażnik Pamięci
Sucharki bezcukrowe
SUPERLIGA
SZKOLNI Przyjaciele
ŚWIATŁOPROJEKT
Targi Kielce exhibition & congress centre
TBN POLSKA
TC 200
TC 600

2

462694
462883
458929
465166
463159

456997

456228
464512
464427
465023
465802
464155
460095
464252
465512
465533
465045
465735
463697
463699

Nr ZT05/2017
1

TECH AWARDS
tghome
TOLBASADIN
TOO-GOOD APARTMENTS
touchideas.
TRIBO
Tygryski
VC VICTORY COUTURE
VEGE BELTS
VIRGIN CONNECT
VOSIMA LABORATORIUM
VOSIMA
WakeUp!
WARS & SAWA
WARSZAWSKI SZNYT
WELL WELL APARTHOTEL
WILD THINGS ONLY!!!
WOODMATEO
www.zdrowysok.com
www.sok-naturalny.com Royal apple
Premium 100% SOK POLSKIE JABŁKA
Z POLSKICH SADÓW jabłko
SOK JABŁKOWY naturalny mętny sok
ZM ARKTICA CHŁODNICTWO
I KLIMATYZACJA
Związek Zawodowy Jedność
ŻePak

2

464633
462993
465030
465358
465540
464916
465293
457359
464139
461298
465860
465857
464756
464599
463993
465360
464299
462998

458016
465079
461286
463256

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.
1327571

1327572
1328441

Lunicite
CFE: 24.17.02, 25.01.01,
26.04.18, 27.05.07,
29.01.13
PC
CFE: 27.05.22
ROEASY
CFE: 27.05.01, 28.03.00

25, 26, 35

25
6, 11, 28

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

6

1328441

11

1328441

25

1327571,

26

1327571

28

1328441

35

1327571

1327572

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.
1172898

1327508
1327509
1327515
1327523
1327588
1327589
1327590
1327591
1327592
1327660
1327672
1327683
1327713
1327750
1327868
1327875
1327888
1327916

Viber Connect. Freely.
(2013 01 24, 2012 08 30)
CFE: 01.15.21, 16.01.11, 26.11.22
38
EXDIAR (2016 11 03, 2016 05 04)
5
FRIDIAR (2016 11 03, 2016 05 04)
5
TULOXIN (2016 11 08, 2016 05 19)
5
EMKA (2016 10 24)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
25
B duo (2016 09 19, 2016 09 19)
CFE: 26.01.24, 26.02.09, 29.01.12
5
2016 09 28)
CFE: 03.07.17, 05.03.11, 23.01.01,
32, 33
24.01.03, 25.01.13, 29.01.02
VITA aktiv (2016 09 23, 2016 04 19)
CFE: 04.05.03, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.10
3, 5
B duo SUN-FARM (2016 09 19, 2016 09 19)
CFE: 24.17.01, 26.01.24, 26.02.01,
5
26.11.08, 29.01.13
one2we (2016 08 25)
CFE: 02.01.01, 04.05.03, 26.11.12, 29.01.12
45
Oledo (2016 09 30, 2016 04 01)
CFE: 27.05.01
9
ﬁskal 1 (2016 07 19)
CFE: 26.04.01, 27.07.01, 29.01.13 9, 35, 38, 41, 42
ESCAPE QUEST (2016 08 19)
CFE: 03.07.18, 06.01.02, 16.03.17, 17.01.01,
41
25.01.06, 29.01.15
CellulitiX (2016 09 26)
3, 5, 10
AVENIDA (2016 09 26)
3, 5
NEOLINE (2016 08 26)
CFE: 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
9
Fanglian (2016 06 14)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
1
SPORTNAT (2016 07 28)
5
Calibra HYPO-ALLERGENIC ADULT MEDIUM
BREED CHICKEN & RICE
(2016 06 24, 2016 06 20)
CFE: 02.09.01, 03.01.08, 03.07.03,
5, 31
08.05.10, 25.01.15, 25.07.03, 27.05.09

1327933
1327956
1327986
1328024
1328039
1328044

1328083
1328084
1328134
1328158
1328197
1328374
1328392
1328393
1328394
1328425
1328430
1328443
1328448

VITAL TV (2016 06 22, 2015 12 30)
CFE: 01.03.02, 27.05.01, 29.01.15
9, 35, 38, 42
HISUNAGE (2016 04 25)
CFE: 26.11.12
9
IDEAL (2016 07 07, 2016 02 01)
CFE: 26.02.08, 27.05.05, 29.01.13
9, 36, 38
a d s (2016 05 16)
CFE: 26.04.09, 26.11.09, 27.05.01
9
DIENER & DIENER
6, 11, 20, 21, 37,
40, 41, 42
(2016 08 02, 2016 04 12)
Pionir integralni keks Vitanova sa cokoladom
(2016 07 11, 2016 03 04)
CFE: 01.15.09, 02.09.01, 05.07.02, 06.19.11,
30
08.01.11, 26.11.13, 27.03.01, 29.01.15
MONARO (2016 05 06, 2016 02 22)
19
PANAMA (2016 05 06, 2016 02 22)
19
HUE (2016 10 20, 2016 04 20)
9, 11
Echolac since 1964 (2016 08 30)
CFE: 10.03.07, 26.01.24
18
ANDREIA - HIGICOL
3
2016 10 20, 2016 04 21)
MOVIMENTO DEGLI SCONTENTI (2016 05 13)
CFE: 01.15.11, 24.07.23, 29.01.14
41
3 GLASSES (2016 09 07)
9, 28, 41
2016 09 07)
CFE: 02.09.04, 26.11.25
9, 28, 41, 42
THREE GLASSES (2016 09 07)
9, 28, 41
2016 09 12)
CFE: 06.19.09, 25.01.15, 28.05.00, 29.01.15
33
NERO electronics (2016 09 30, 2016 03 30)
CFE: 27.05.01
7, 9, 37, 42
MEATON (2016 05 03)
CFE: 27.05.01
6
LUXI (2016 05 30, 2016 02 05)
CFE: 27.05.17
1

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1327875,

1328448

3

1327590,

1327713,

1327750,

1328197

5

1327508,
1327750,

1327509,
1327888,

1327515,
1327916

1327588,

1327590,

1327591,

1327713,

6

1328039,

1328443

7

1328430

9

1327660,
1328134,

1327868,
1328393,

1327933,
1328394,

1327956,
1328430

1327986,

1328024,

1328393,

1328394

10

1327713

11

1328039,

18

1328158

19

1328083,

20

1328039

21

1328039

25

1327523

28

1328392,

30

1328044

31

1327916

1327672,
1328392,
1328134
1328084

1328393,

1328394

32

1327589

33

1327589,

1328425

35

1327672,

1327933

36

1327986

37

1328039,

1328430

38

1172898,

1327672,

1327933,

1327986

40

1328039

41

1327672,

1327683,

1328039,

1328374,

1328392,

42

1327672,

1327933,

1328039,

1328393,

1328430

45

1327592

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.
457182
457605

2016 12 27
2016 12 10

3, 43
29, 35
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