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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:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych,
 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,
– nazwisko i imię albo nazwa
– 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 20 lutego 2017 r.

Nr ZT08

Ogłoszenia o zgłoszonych w URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
466101
(220) 2011 10 26
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Shanghai,
CN
(540) PHICOMM
(210)
(731)

(531)
(511)

27.05.01
38

466572
(220) 2006 07 10
JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok
(540) J

(210)
(731)

(531)
(511)

466573
(220) 2006 12 04
JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok
(540) J
(210)
(731)

24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
41

(531)
(511)

24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
41

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

38

466101

41

466572, 466573

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Znak

J
J
PHICOMM

Numer
zgłoszenia

466572
466573
466101

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.
454989
(220) 2016 04 17
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) SEP - BBJ

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy
rynku w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych o charakterze handlowo-promocyjnym,
41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń,
seminariów, sympozjów, konferencji edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności
i normalizacji, publikowanie informacji o systemach certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje
i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami
technicznymi krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy
inżynieryjne, badania wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, 45 usługi
atestacji i certyfikacji branżowych wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji,
nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie
stosowania licencji, certyfikatów i znaków zgodności, ocena
badań pełnych i niepełnych na zgodność z normami.
454992
(220) 2016 04 17
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) SEP - BBJ
(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy
rynku w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych o charakterze handlowo-promocyjnym,
41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń,
seminariów, sympozjów, konferencji edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności
i normalizacji, publikowanie informacji o systemach certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje
i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami
technicznymi krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy
inżynieryjne, badania wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, 45 usługi
atestacji i certyfikacji branżowych wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji,
nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie
stosowania licencji, certyfikatów i znaków zgodności, ocena
badań pełnych i niepełnych na zgodność z normami.

(210) 455306
(220) 2016 04 21
(731) LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI, IGNACZAK, Janki
(540) AUGELA
(510), (511) 25 majtki i figi damskie.
456021
(220) 2016 05 05
ALUMITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) Alumitech SP. Z O.O.

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie okienno - drzwiowym,
aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo - ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników
aluminiowych, ściany fasadowe i działowe- metalowe, metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe, w szczególności profile, płyty, arkusze i folie do okien, metalowe: drabiny,
drzwi, drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, okna,
klamki do drzwi, bramy, bramy garażowe, bramy przemysłowe, bramy rolowane, schody, balkony, barierki ochronne, belki
stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie jako wyroby i przybory metalowe, metalowe ekrany i siatki przeciw owadom, boazeria metalowa,
blacha w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa,
drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem
drutu topikowego, drut żelazny, kołatki do drzwi, metalowe
płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi,
metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe odlewy, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji,
konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie, metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe kosze dachowe
w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian,
nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram,
metalowe, ograniczniki do okien, metalowe, ograniczniki
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drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, metalowe okładziny budowlane
i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna skrzynkowe
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, metalowe pancerze z płyt, panele
konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe dla budownictwa,
płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe,
płyty kotwiące, metalowe podłogi i płytki na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia dachów,
metalowe, metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe, metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako
armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe i osprzęt do rolet, rolki, rolety
ze stali, elementy metalowe moskitier ramkowych, metalowe
prowadnice do okien przesuwnych, rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, rury
i rurki metalowe, rusztowania metalowe, metalowe rygle
do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny
metalowe, metalowe obudowy schodów, słupy metalowe,
słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania rur, metalowe
śruby do łączenia przewodów, uszczelki metalowe, wsporniki
metalowe dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry,
metalowe zaciski do rur i kabli, zamki na zasuwy, metalowe
zamki obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien,
w tym podnoszonych, zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski
drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiesia
jako uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe
do zawijania i pakowania, metalowe materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli, metalowe
złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje metalowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych punktach sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa, w tym systemów
okienno - drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi niemetalowymi, metalowe konstrukcje
budowlane, konstrukcje budowlane w systemie fasadowym,
konstrukcje budowlane w systemie okienno - drzwiowym,
aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo - ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników
aluminiowych, ściany fasadowe i działowe, metalowe sufity
i stropy, materiały budowlane metalowe, w szczególności profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi, drzwi przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, okna, klamki do drzwi,
bramy, bramy garażowe, bramy przemysłowe, bramy rolowane, schody, balkony, barierki ochronne, belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, ekrany i siatki przeciw owadom, boazeria, blacha
w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa, drut aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, kołatki do drzwi, metalowe płyty
do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe odlewy, nieelek-
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tryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji,
konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie, metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe kosze dachowe
w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian,
nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram,
metalowe, ograniczniki do okien, metalowe, ograniczniki
drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe, metalowe okładziny budowlane
i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna skrzynkowe
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt, panele konstrukcyjne
metalowe, płytki metalowe dla budownictwa, płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe podłogi i płytki na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia dachów, metalowe,
metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, progi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia metalowe
do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody
metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza
metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe moskitier ramkowych, prowadnice do okien
przesuwnych, rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody i rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe,
rusztowania metalowe, rygle do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw okiennych, rynny metalowe, metalowe obudowy schodów, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy
konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki
do mocowania rur, metalowe śruby do łączenia przewodów,
uszczelki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli,
zamki na zasuwy, metalowe zamki obrotowe do okien, metalowe zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia
drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, zasuwy
mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiesia jako uchwyty do przenoszenia ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe złącza kabli,
metalowe złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje
metalowe, maszyny i obrabiarki, w szczególności maszyny
do obróbki drewna, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych,
frezarki, giętarki, gwinciarki, obrabiarki, pakowarki, piły, podajniki, prasy, przekładnie maszyn, szlifierki, strugarki, wytłaczarki,
elektroniczne systemy przeciwpożarowe i zabezpieczające
oraz części do nich, alarmy pożarowe, urządzenia sygnalizacji
pożaru, alarmy antywłamaniowe i przeciw napadowe, instalacje oddymiające i jej elementy, konstrukcje budowlane niemetalowe, fasady niemetalowe, elementy konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym: bramy, drzwi, drzwi
przeciwpożarowe, drzwi dymoszczelne, futryny, ościeżnice
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i płyty drzwiowe, dźwigary, podpory, parapety, daszki, dachówki, balustrady, ogrodzenia, belki, okładziny, kratownice
i kraty, rury i kształtki rurowe, rury drenażowe i wodociągowe,
nadproża, okna i ramy okienne, płyty i płytki podłogowe,
okiennice, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy, kształtowniki
i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty i słupy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe
niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety niemetalowe i ich elementy,
skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
altany niemetalowe i ich konstrukcje, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budowlane, moskitiery niemetalowe i ich elementy, szkło budowlane, w tym
okienne, rusztowania niemetalowe, schody i stopnie schodów
niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, pokrycia ścian
niemetalowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, ogrody zimowe, oranżerie, werandy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi
dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach
handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi
menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
reklamowe, usługi badania marketingowego i badania rynku,
promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych,
administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi impresariów w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej i sportowej, patronat medialny klubów sportowych,
agencje importowo - eksportowe, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami, 37 usługi budowlane, w szczególności w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i użyteczności publicznej, usługi związane z naprawami i konserwacją,
nadzór budowlany, usługi instalacyjne, w szczególności w zakresie instalacji wentylacyjnych, wodnych, energetycznych
i oświetleniowych, usługi remontowe, w szczególności w zakresie fasad i ścian działowych, drzwi i okien, instalacja i montaż automatycznych napędów do bram i napędów do rolet,
usługi informacji budowlanej i informacji o naprawach, wynajem sprzętu budowlanego, 40 obróbka materiałów, w szczególności powłok profili z metalu, powlekanie kształtowników
aluminiowych powłokami ochronnymi, powłokami utwardzającymi i powłokami koloryzującymi, obróbka i hartowanie metali, galwanizacja, kadmowanie, niklowanie, odlewanie metali,
platerowanie metali, spawanie, lutowanie, trasowanie laserem,
lakierowanie proszkowe.
456138
(220) 2016 05 10
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NELLO
(210)
(731)

Nr ZT08/2017

(531) 01.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 3 mydła, chusteczki nawilżane dla dzieci, zasypki do ciała dla dzieci, patyczki z watą do celów kosmetycznych dla dzieci, waciki do celów kosmetycznych dla dzieci, puder dla dzieci, 5 pieluszki dla niemowląt i dzieci, talk
leczniczy dla dzieci, patyczki do czyszczenia uszu do celów
medycznych dla dzieci, waciki do celów medycznych dla
dzieci, 35 marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(210) 456341
(220) 2016 05 13
(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz
(540) Desant
(510), (511) 32 piwo, 33 wino, wódka, 34 papierosy, tytoń
do samodzielnego skręcania.
(210) 456575
(220) 2016 05 17
(731) KRAUSCHAR PIOTR, Kanie
(540) faceaddicted
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży, w tym usługi świadczone za pośrednictwem
Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz
innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,
w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami,
palmtopami, telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami, wideofonami oraz innymi
bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, usługi
w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem
portali internetowych, w tym za pośrednictwem portali
społecznościowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia,
telewizji i prasy oraz z wykorzystaniem bilbordów, afiszy,
plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci
próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi
w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
usługi informacyjne i doradcze w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań
statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, prowadzonych z wykorzystaniem testów psychologicznych,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze odnoszące
się do wszystkich wyżej wymienionych usług.
456856
(220) 2016 05 23
ONE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) #LETSMAKESPEEDWAY
(210)
(731)

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

9

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie
ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

wane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje finansowe, operacje
walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia
portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu
on-line do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.

(210) 456888
(220) 2016 05 24
(731) JAKUBOWSKA ANDŻELIKA, Brzyczyna
(540) AVEENTE
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, dezodoranty, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mydła,
preparaty do makijażu i demakijażu, olejki do celów kosmetycznych, płyny, sole do kąpieli, szampony, zestawy kosmetyków, żele, płyny pod prysznic, 18 aktówki, etui na klucze, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, paski skórzane, torby
plażowe, torby na kółkach, torby podróżne, torby sportowe,
torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, bluzy, T-shirty, spodnie, rękawiczki, szaliki, odzież
gotowa, odzież ze skóry.

(531)

(210) 456895
(220) 2016 05 24
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540)

(531)

01.15.15, 26.13.25, 07.01.08, 02.09.01, 08.07.01, 09.07.01,
09.07.22, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały
drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi
reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów badania i analizy
marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzo-

(210) 456897
(220) 2016 05 24
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540)

01.15.15, 02.09.01, 07.01.08, 08.07.01, 09.03.09, 09.07.22,
29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały
drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi
reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów badania i analizy
marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów kredytowanie, operacje finansowe, operacje
walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia
portalu internetowego, usługi wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu
on-line do baz danych, usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń elektronicznych.
457465
(220) 2016 06 06
GRUPA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niepołomice
(540) O GRUPA OSTOJA

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.05, 24.09.02, 05.03.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
agencje mieszkaniowe i nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa majątku
nieruchomego, dzierżawa nieruchomość, faktoring, usługi
finansowe, doradztwo finansowe, zarządzanie majątkiem,
wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, usługi agencji
sprzedaży nieruchomości, 39 transport, spedycja, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia.
(210) 457776
(220) 2016 06 13
(731) SKŁODOWSKI MAREK, Warszawa
(540) Reglage
(510), (511) 16 obrazy artystyczne, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 37 odnawianie dzieł sztuki,
restaurowanie dzieł sztuki, konserwacja dzieł sztuki, konserwacja i odnowa dzieł sztuki, usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, 40 oprawianie obrazów, oprawianie
dzieł sztuki, 42 prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania techniczne, badania inżynieryjne, badania naukowe, badania w dziedzinie mechaniki, badania dotyczące projektowania, badania w dziedzinie techniki, badania
i opracowywanie projektów technicznych, usługi naukowe
i badania w tym zakresie.
(210) 458021
(220) 2016 06 18
(731) GÓRNIAK EDYTA, Mogilany
(540) EG EDYTA GÓRNIAK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 9 nośniki dźwięku i obrazu z nagraniami, 16 plakaty, afisze, materiały drukowane, zdjęcia, kalendarze, czasopisma, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 458084
(220) 2016 06 20
(731) DOLECKA MARIOLA, Warszawa
(540) NEW CULTURE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące zatrudnienia, outsourcing-doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w sprawach działalności

Nr ZT08/2017

gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej,
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania
stanowisk, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia edukacyjne,
szkolenia personelu, szkolenia biznesowe, prowadzenie
warsztatów, szkoleń, usługi szkolenia personelu, nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, usługi i szkolenia w dziedzinie
zarządzania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleń, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów i szkoleń, szkolenia z zakresu stosunków
między pracodawcami i pracownikami, usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, szkoleń, trening rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, coaching w zakresie życia osobistego- life coaching,
doradztwo zawodowe i coaching, doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, zapewnianie kursów szkoleniowych
związanych z osobistym zarządzaniem czasem,, 43 usługi
hotelowo- restauracyjne w zakresie podejmowania gości.
(210) 458233
(220) 2016 06 23
(731) BOROWCZYK GABRIELA MARKAPRO, Warszawa
(540) FLIPOWANIE
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia
pracowników, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi konstrukcyjne w zakresie edukacji biznesowej.
(210) 458691
(220) 2016 07 06
(731) KARAŹNIEWICZ MARIUSZ MARLIT, Sudwa
(540) WONDERFUL POLISH SPLIT
(510), (511) 28 artykuły sportowe.
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458925
(220) 2016 07 11
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zupy z Naszej Kuchni

(210)
(731)

(531) 05.09.06, 05.09.14, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze,
plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
reklamy drukowane, 29 zupy, składniki do sporządzania zup,
koncentraty zup, mieszanki do zup, przetwory do zup jarzynowych, 30 dodatki smakowe do zup, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sklepu lub hurtowni z zupami i składnikami
do sporządzania zup, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem Internetu, reklamy on-line, telewizyjne,
radiowe i banerowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów
reklamowych, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności gospodarczej
i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący
promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 41 usługi organizowania gier
i konkursów.
459022
(220) 2016 07 12
MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MILOAN
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
459037
(220) 2016 07 12
MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MILOAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
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459038
(220) 2016 07 12
MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MILOAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
459074
(220) 2016 07 13
AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES,
Los Angeles, US
(540) DUO
(510), (511) 3 kleje do mocowania sztucznych rzęs, 21 aplikatory do nakładania kleju do mocowania sztucznych rzęs.

(210)
(731)

(210) 459356
(220) 2016 07 21
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) florum strong
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw
bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako
nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające
do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki
do prania, pasty do zębów.
(210) 459366
(220) 2016 07 21
(731) AIG Europe Limited, Londyn, GB
(540) WIKTORIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących: ogólnych warunków ubezpieczeń, dedykowanych
listów do klienta, materiałów reklamowych polegających
na dedykowanych e-mailach do klienta, notesów, polis
ubezpieczeniowych, reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, reklama drukowana, marketing reklam,
udostępnianie i dystrybucja ulotek i druków reklamowych,
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broszur i katalogów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi
telemarketingu, usługi dostarczania materiałów reklamowych poprzez udostępnianie prezentera na ulotki do wykorzystania w punktach obsługi klienta w bankach oraz
innych placówkach związanych z finansami i ubezpieczeniami, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków i zachorowań na choroby nowotworowe, podpisywanie umów ubezpieczeniowych, administrowanie
ubezpieczeniami oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w dziedzinie następstw nieszczęśliwych wypadków i zapadnięcia na choroby nowotworowe, zarządzanie
ubezpieczeniami polegające na wypłacie ubezpieczonemu
świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem - pierwszej diagnozy nowotworu złośliwego, usługi
w zakresie polis ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie ubezpieczeń od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz zachorowań na choroby
nowotworowe, świadczenie usług ubezpieczeniowych także on-line.
459444
(220) 2016 07 22
ECO-FRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) eco fridge

(210)
(731)

(531) 01.15.17, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 9 termometry do wina, 16 poradniki i informatory z dziedziny enologii, 19 konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, komory piwniczne do składowania
wina i środków spożywczych, betonowe, prefabrykowane
komory piwniczne, komory piwniczne z tworzyw sztucznych, 21 kieliszki do napojów alkoholowych, otwieracze
do butelek, degustatory do wina, 32 piwo, 33 wino, napoje alkoholowe, 35 prowadzenie specjalistycznych sklepów
winiarskich oraz sklepów z organiczną żywnością mrożoną,
37 usługi budowlane, konserwacja i naprawy konstrukcji budowlanych, budowanie piwnic do składowania wina i środków spożywczych, 41 urządzanie seminariów, szkoleń i wystaw oraz prezentacji enologicznych, usługi wydawnicze,
publikowanie poradników i informatorów enologicznych,
42 projektowanie budowlano-architektoniczne, projektowanie zagospodarowania otoczenia budynków, projektowanie
indywidualnych piwnic do składowania wina i żywności
w obniżonej temperaturze, projektowanie wnętrz, 44 projektowanie ogrodów.
459479
(220) 2016 09 09
SZYMCZAK IZABELA MARIA HAIR - LAB KLINIKA
WŁOSÓW, Warszawa
(540) system włosów
(510), (511) 10 protezy włosów, 26 treski z włosów, peruki
z włosów.

(210)
(731)

(210)
(731)

459481
(220) 2016 09 09
SZYMCZAK IZABELA MARIA HAIR - LAB KLINIKA
WŁOSÓW, Warszawa

Nr ZT08/2017

(540) hair system

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 protezy włosów, 26 treski z włosów, peruki
z włosów.
(210) 460301
(220) 2016 08 12
(731) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice
(540) aroma

(531) 01.15.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego],
rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania
w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, preparaty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające
tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, 3 środki
czyszczące, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do usuwania plam, preparaty myjące, aromatyczne olejki
eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne,
roślinne olejki eteryczne, zmieszane olejki etery, zapachy,
5 preparaty neutralizujące zapachy, materiały pochłaniające zapachy, preparaty neutralizujące zapachy do użytku
na odzieży i tekstyliach, 39 dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową.
(210) 460500
(220) 2016 08 19
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.09
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu,
ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania płynów,
urządzenia do wytwarzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do papierosów elektronicznych oraz
elektronicznych przyrządów do palenia tytoniu oraz części
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i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe,
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka,
papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka
do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki na tytoń
nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki
dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe, grzane
wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu
dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania
w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte
w klasie 34, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozoli nikotynowych oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34,
urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów
tytoniowych oraz substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, przybory dla palaczy
papierosów elektronicznych, urządzenia do wygaszania
podgrzewanych papierosów i cygar oraz podgrzewanych
laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do papierosów
elektronicznych.

grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania
w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte
w klasie 34, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych,
urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozoli nikotynowych
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, urządzenia
do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych
oraz substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz podgrzewanych laseczek tytoniowych,
wymienialne ładunki do papierosów elektronicznych.

(210) 460501
(220) 2016 08 19
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO

(531)

(531) 29.01.14, 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych
stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki
USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń
stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, 11 elektroniczne
aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektronicznych,
urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do papierosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów
do palenia tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte
w klasie 34, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy,
ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów,
pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice
nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe,

(210) 460502
(220) 2016 08 19
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO

26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu,
ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary, 34 Elektrycznie zasilane odparowywacze do papierosów elektronicznych i elektronicznych przyrządów do palenia tytoniu oraz części i akcesoria
do nich zawarte w klasie 34, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń
w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek,
snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry
do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych,
papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki
tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę
w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte
w klasie 34, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne
do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych,
urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozoli nikotynowych
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów tytonio-
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wych i substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich
zawarte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz podgrzewanych laseczek tytoniowych,
wymienialne ładunki do papierosów elektronicznych.
(210) 460504
(220) 2016 08 19
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO

Nr ZT08/2017

(540) project MESS

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, narzuty na łóżko, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
460864
(220) 2016 08 29
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OŁAWIE, Oława
(540) Oławska ŚREDNIOZMINERALIZOWANA

(210)
(731)

(531)

26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie
do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu,
ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych
do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów
elektronicznych, urządzenia do podgrzewania płynów,
urządzenia do wytwarzania pary, 34 elektrycznie zasilane
odparowywacze do papierosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów do palenia tytoniu, tytoń, tytoń
surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie
do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki oraz
bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych,
fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe,
grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania
w papierosach elektronicznych, urządzenia elektroniczne
do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów
tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozoli nikotynowych, urządzenia do ustnego odparowywania
tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu,
przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, części
i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w klasie 34,
urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów
i cygar oraz podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do papierosów elektronicznych.
(210)
(731)

460729
(220) 2016 10 12
DROZDOWSKA MARTYNA PROJECT MESS,
Morzeszczyn

(531) 07.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 woda [napoje], 39 dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę, usługi butelkowania, 40 uzdatnianie wody
[oczyszczanie wody].
460906
(220) 2016 08 30
DAWPOL A. DZIWIŃSKI, K. SZYDA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa
(540) SŁONECZNY BRZEG

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie
podejmowania gości, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizacja przyjęć, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe
świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego w hotelach, 43 usługi hotelowe, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotelowe usługi cateringowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, spotkania i wystawy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], kate-
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ring obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przejęć weselnych
[żywność i napoje], wynajem pawilonów.
460927
(220) 2016 08 30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ-KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) mpec KONIN
(210)
(731)

(531)

26.13.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, instalacje wody gorącej, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym,
instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje i urządzenia grzewcze,
37 regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, budowa rurociągów, budowa i konserwacja rurociągów, serwisowanie rurociągów, układanie i budowa rurociągów, 39 zaopatrywanie w wodę, zaopatrywanie w wodę do użytku
domowego [transport], zaopatrywanie w wodę do użytku
przemysłowego [transport], transport rurociągami, transport
wody rurociągami, transport płynów za pomocą rurociągów, 42 sprawdzenie doboru urządzeń grzewczych (doboru
wymienników, urządzeń automatycznej regulacji, ciepłomierzy), przeliczanie strat cieplnych pomieszczeń i doboru
grzejników, projektowanie i dobór urządzeń ciepłowniczych,
aparatury kontrolno - pomiarowej, audyt jakości, audyt energetyczny, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne.
(210)
(731)
(540)
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(531) 19.09.01, 11.03.14, 25.01.05, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi, słodyczami, przetworami zbożowymi, bułką tartą, pizzami, spodami do pizz,
usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym
Internetu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, słodyczy,
przetworów zbożowych, bułki tartej, pizzy, spodów do pizz,
36 organizowanie wynajmu nieruchomościami, zarządzenie nieruchomościami, 39 usługi transportowe w zakresie
zaopatrywania w żywność, towarowy transport drogowy
pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, składowanie,
magazynowanie, magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.
(210) 461360
(220) 2016 09 12
(731) SALEREK SŁAWOMIR JERZY, Lublin
(540) PBM
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 probiominerał, kremy, odżywki, balsamy, maseczki z probiminerałem, kosmetyki na bazie probiminerału, 5 preparaty z probiominerałem dla celów medycznych.
461418
(220) 2016 09 13
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
COBRABID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COBRABID OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
(210)
(731)

461180
(220) 2016 09 07
GPDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.14, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 28 zabawki
dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210) 461314
(220) 2016 11 17
(731) NAKIELNY ANDRZEJ, Czchów
(540) NAKIELNY KAWA I WYPIEKI

(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 aparatura badawcza
i dydaktyczna, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 42 badania oraz
usługi, - naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
461531
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-36669
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wsporniki mechaniczne, dźwignie mecha-

(210)
(731)
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niczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

we i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

461532
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-46008
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, amortyzatory mechaniczne, mechanizmy
tłumienia drgań, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(210)
(731)

(210)
(731)

461533
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-419289
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wały mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(210)
(731)

461534
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-36512
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wsporniki mechaniczne, mechaniczne
elementy mocujące, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych,
mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(210)
(731)

461535
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-419356
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wsporniki mechaniczne, 12 pojazdy
szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów szynowych.

461537
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-36437
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn
i urządzeń zawarte w tej klasie, przewody elektryczne (i
ich części), zaciski elektryczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych,
przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne
wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory elektryczne, izolatory do kabli, płyty izolacyjne
do osadzania elementów elektrycznych, listwy izolacyjne.
461538
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-35542
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wsporniki mechaniczne, mechaniczne
elementy mocujące, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor
kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych,
mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.

(210)
(731)

461725
(220) 2016 09 19
MAZOVIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MGMT SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) MAZOVIA CAPITAL
(210)
(731)

(210)
(731)

461536
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-423475
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, wały mechaniczne, 12 pojazdy szyno-

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, wynajem nieruchomości, fundusze inwestycyjne, zarządzanie finansowe
spółkami holdingowymi, wynajem i dzierżawa pomieszczeń
handlowych, wynajem budynków, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa biur,
dzierżawa budynków, 37 remont nieruchomości, budowa
obiektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi projektowania, usługi naukowe i techniczne, usługi inżynieryjne.
(210) 461852
(220) 2016 09 22
(731) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec
(540) AMANTA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy
kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
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(210) 461853
(220) 2016 09 22
(731) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec
(540) SATINIA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy
kąpielowe, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.

do użytku medycznego, preparaty antyalergiczne do stosowania na skórę, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi w zakresie handlu w branży kosmetycznej,
w tym środków antyalergicznych, produktów i preparatów
kosmetycznych i leczniczych do pielęgnacji skóry.

(210) 461927
(220) 2016 09 26
(731) KRZYWDA EWELINA, Pulki
(540) Druga Strona Lustra
(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi wizażystów, salony
piękności.

(210)
(731)

462161
(220) 2016 09 30
POLSKA GRUPA TYTONIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie
(540) PGD POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA POLISH
DISTRIBUTION GROUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów,
akcesoria dla palaczy, zapałki, zapalniczki, 35 dystrybucja,
handel hurtowy i detaliczny papierosami, tytoniem, materiałami dla palących, gilzami papierosowymi, bibułkami papierosowymi, filtrami do papierosów, akcesoriami dla palących,
zapałkami, zapalniczkami, import, eksport, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
462232
(220) 2016 10 03
KF NICCOLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) Nidiesque Protects from NICKEL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.19, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy do twarzy, balsamy, emulsje lub żele
do pielęgnacji skóry, 5 kremy, emulsje, balsamy, żele, maści
do użytku medycznego, preparaty antyalergiczne do stosowania na skórę, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi w zakresie handlu w branży kosmetycznej,
w tym środków antyalergicznych, produktów i preparatów
kosmetycznych i leczniczych do pielęgnacji skóry.
462233
(220) 2016 10 03
KF NICCOLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) NIDIESQUE
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy do twarzy, balsamy, emulsje lub żele
do pielęgnacji skóry, 5 kremy, emulsje, balsamy, żele, maści

(210)
(731)

462331
(220) 2016 10 05
FINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydzyna
(540) FINDO PLAZA BUSINESS CENTER

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi sekretarskie, 36 wynajem, zarządzanie
i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem
budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych, wynajem powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, kupno
i sprzedaż nieruchomości, 42 badania i analizy techniczne.
462362
(220) 2016 11 04
AKCYDENS ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ADAM
CICHOCKI I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA, Laski
(540) AKCYDENS

(210)
(731)

(531) 27.05.04, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy do wklejania, opaski
papierowe na cygara, akwarele, gazety, periodyki [czasopisma], atlasy, segregatory na luźne kartki, podstawki pod kufle
do piwa, bilety, notatniki [notesy], bloki [artykuły papiernicze], broszury, zeszyty do pisania lub rysowania, notatniki
[notesy], karty indeksowe, katalogi, książki, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], rysunki, koperty [artykuły piśmienne], akwaforty [grafika], fotografie [wydrukowane], rejestry,
księgi główne [książki], formularze [blankiety, druki], mapy
geograficzne, reprodukcje geograficzne, rysunki, drukowane
rozkłady, karty pocztowe, materiały drukowane, publikacje
drukowane, podręczniki [książki], broszury, plany, skoroszyty,
prospekty, oprawy książek, zakładki do książek, kartki z życzeniami, podstawki na stół papierowe, znaczki pocztowe,
almanachy [roczniki], kalendarze, chorągiewki papierowe,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], komiksy, okładki na książeczki czekowe,
biuletyny informacyjne, okładki na paszporty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, ulotki, aktówki [artykuły biurowe], zakładki do stron, bony wartościowe, 35 publikowanie
tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 40 drukowanie szablonów,
introligatorstwo, złocenie, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk sitowy, 41 publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek,
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redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 projektowanie opakowań, usługi graficzne.
462373
(220) 2016 10 06
EXCLUSIVE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) EVENT MARKETING INSTITUTE EI EVENT MARKETING
INSTITUTE FOCUSED ON EXPERIENCE
(210)
(731)

(531) 24.03.18, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
462489
(220) 2016 10 10
MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mediasplit
(210)
(731)

(531) 01.13.01, 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych
dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doręczanie
gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, handlowe
wyceny, administrowanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów,
księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, sondaże, opinie, opracowywanie CV dla osób
trzecich, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
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lub reklamowych, outsourcing, doradztwo handlowe, poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji
o plikach komputerowych dla osób trzecich, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, usługi
przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość,
reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału
reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
telewizyjne, usługi sekretarskie, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, statystyczne zestawienia, usługi stenografii,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla
nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi zaopatrzenia
osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowywanie
zeznań podatkowych, 41 doradztwo zawodowe, dubbing,
fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, montaż taśm wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, sporządzanie napisów np. do filmów, studia filmowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
nie do pobrania w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów, rozrywka, usługi pokazów filmowych, usługi prezente-
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rów muzyki, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wynajem urządzeń kinematograficznych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo.
(210) 462508
(220) 2016 10 10
(731) BIEL RADOSŁAW, Trzebinia
(540) CREATIVE LOVE
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, produkcja filmów,
innych niż reklamowe.
(210) 462606
(220) 2016 10 13
(731) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa
(540) Jan Paweł pp II

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.13
(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjnego, anteny, dyski komputerowe, urządzenia do transmisji
dźwięku, filmy kinematograficzne, kamery filmowe, kamery
wizyjne, wideokasety, programy komputerowe, urządzenia
do montażu filmów, dyski i taśmy do nagrywania dźwięku,
aparaty i ekrany projekcyjne, aparaty radiowe, słuchawki
na uszy, szyldy nie zawarte w innych klasach, taśmy wideo,
suflery telewizyjne, 14 ozdoby [biżuteria], biżuteria i wyroby
jubilerskie, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół-przetworzone, posążki z metali szlachetnych, różańce, wisiorki, 16 podręczniki do programów komputerowych, książki, czasopisma, śpiewniki,
broszury, prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki
do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze,
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru,
tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy,
pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, śpiewniki,
teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory do pisania,
25 koszulki, chusty, kapelusze, czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki - z napisami i emblematami, 26 ozdobne plakietki,
plakietki do noszenia [ nie z metali szlachetnych], 35 agencje
reklamowe, reklamowanie, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych,
obróbka tekstów, ogłoszenia reklamowe, reklama radiowa
i telewizyjna, rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, służba informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku, sondaże
opinii, badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje prasowe, emisja radiowa
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i telewizyjna, łączność poprzez sieć światłowodów, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie
stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, usługi teleksowe, telefaksowe i telefoniczne, obsługa
przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa telekonferencji,użytkowanie
satelitów telekomunikacyjnych, organizowanie systemów
transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolekcji, publikowanie
książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
montaż taśm wideo, filmowanie, publikowanie tekstów publicystycznych, studia nagrań, wypożyczania odbiorników
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie wypożyczania
kaset, płyt i taśm, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych
(zakwaterowanie), prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie domów opieki.
(210) 462630
(220) 2016 10 13
(731) KOSSOWSKI TOMASZ POLBRAM SYSTEM, Radomsko
(540) Techniqroll

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe drzwi do garaży,
19 bramy niemetalowe, niemetalowe bramy garażowe, bramy roletowe niemetalowe, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, niemetalowe drzwi garażowe, ogrodzenia niemetalowe, 37 usługi serwisowania, naprawy, konserwacji i montażu
bram.
462640
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Maliminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, mig(210)
(731)
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dały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
462641
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Żuraminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

(210)
(731)

462642
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Owocminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
(210)
(731)
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do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
462643
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Czokominki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
kefir, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

(210)
(731)

462747
(220) 2016 10 17
F4F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FIGHT4 FLIGHT

(210)
(731)

(531) 17.03.01, 17.03.02, 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, usługi pośrednictwa
w handlu, 36 doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, 45 usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
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462775
(220) 2016 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ANTIOXIQ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 462815
(220) 2016 10 17
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) Drosed SELECTION Młoda Polska Gęś Owsiana

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 22 pierze z gęsi, 29 gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi
mrożone, piersi gęsie z kością, piersi gęsie bez kości ze skórą,
piersi gęsie bez kości bez skóry, nogi gęsie, mięso trybowane z nóg gęsich, skrzydła gęsie, przetwory z mięsa gęsiego,
łapy gęsie, szyje gęsie, łby gęsie, wątroba gęsia, żołądki gęsie, wola z gęsi, tłuszcz gęsi, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów pochodzenia rolno - spożywczego tak, aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w jak najlepszych warunkach.
462831
(220) 2016 10 18
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) PROTECT 2U

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, odzież ochronna, maski ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe, maski do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, okulary ochronne, nakolanniki
dla robotników, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze,
rękawice ogniotrwałe, kombinezony ratunkowe, słuchawki
douszne, słuchawki zakładane na głowę, odblaskowe kamizelki ochronne, 10 zatyczki do uszu, zatyczki do uszu jako
przyrządy do ochrony uszu, zatyczki do uszu do ochrony
przed hałasem, środki do ochrony przed hałasem w postaci odkształcalnych zatyczek do uszu, 25 obuwie, buty
robocze, kalosze, odzież, odzież robocza, nakrycia głowy,
kombinezony, ciepłe kurtki robocze, rękawice robocze, rękawice kamuflażowe, 35 sprzedaż towarów, takich jak: obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, odzież ochronna,
maski ochronne, maski do spawania, maski przeciwpyłowe,
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
okulary ochronne, nakolanniki dla robotników, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, rękawice ogniotrwałe, kombinezony ratunkowe, słuchawki douszne, słuchawki zakładane
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na głowę, odblaskowe kamizelki ochronne, zatyczki do uszu,
zatyczki do uszu jako przyrządy do ochrony uszu, zatyczki
do uszu do ochrony przed hałasem, środki do ochrony przed
hałasem w postaci odkształcalnych zatyczek do uszu, obuwie, buty robocze, kalosze, odzież, odzież robocza, nakrycia
głowy, kombinezony, ciepłe kurtki robocze, rękawice robocze, rękawice kamuflażowe w sklepach, hurtowniach, a także
za pośrednictwem Internetu.
(210) 462834
(220) 2016 10 18
(731) MAJER KAROLINA EWA, Chojnice
(540) KEMM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, ogrodzenia gabionowe, mała architektura gabionowa, 11 baterie łazienkowe,
baterie kuchenne, 19 kamień naturalny, kamień budowlany, kamień ogrodowy, kamień dekoracyjny, wyposażenie
wnętrz z kamienia, deski kompozytowe, w tym do tarasów
i elewacji, szkło, trzcina, strzechy, 31 drzewka i krzewy ozdobne, 39 transport, pakowanie kamieni, workowanie kamieni,
40 obróbka kamienia, układanie bruków, stawianie ogrodzeń, 42 aranżacja wnętrz i ogrodów, wykańczanie wnętrz.
462839
(220) 2016 10 18
LENGIEWICZ ANNA, WROŃSKA MAGDALENA,
BEREZOWSKA AGNIESZKA, KOBYLECKA DOROTA
LENGIEWICZ WROŃSKA BEREZOWSKA I WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) LWB
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, świadczenie pomocy prawnej.

(210)
(731)

462840
(220) 2016 10 18
LENGIEWICZ ANNA, WROŃSKA MAGDALENA,
BEREZOWSKA AGNIESZKA, KOBYLECKA DOROTA
LENGIEWICZ WROŃSKA BEREZOWSKA I WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) L W B
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, świadczenie pomocy prawnej.
(210) 462845
(220) 2016 10 18
(731) JOBS.BG EOOD, Sofia, BG
(540) CARS.pl
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(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i środków przekazu, udostępnianie przestrzeni reklamowej drogą
elektroniczną i globalnych sieci informatycznych, reklamy
pay per click, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, indeksowanie stron w celach handlowych
lub reklamowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, reklama bezpośredniej odpowiedzi, doradztwo
w zakresie reklamy, reklama on-line w sieci komputerowej,
reklama banerów, usługi zarządzania personelem reklamowym, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej w Internecie,
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży mienia osobistego, zamieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, umieszczanie reklam, pośrednictwo
w zakresie reklamy, wynajem billboardów reklamowych,
aktualizacja informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
informacyjne w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, organizowanie i przeprowadzanie
imprez reklamowych, przygotowanie prezentacji audiowideo do użytku w reklamie, 42 hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój programowanie i wdrażanie oprogramowania, wynajem i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
usługi dostawcy aplikacji, mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, wynajem oprogramowania operacyjnego
dla sieci komputerowych i serwerów, wypożyczanie oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania dla
elektronicznych baz danych, usługi dostosowywania oprogramowania, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, zarządzanie stronami internetowymi osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia
i publikacji dzienników i blogów on-line, platforma jako
usługa, interaktywne usługi hostingowe, które pozwalają
użytkownikom na publikowanie i udostępnianie własnych
treści i zdjęć w Internecie, usługi przechowywania danych
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych,
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, hosting
obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interaktywnych,
hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting
platform w Internecie, hosting portali internetowych, hosting stron w Internecie, oprogramowanie jako usługa, inżynieria oprogramowania.

Nr ZT08/2017

(210) 462930
(220) 2016 10 20
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW PPHU KARGA, Pleszew
(540) KOTŁOSPAW KOTŁY Z PLESZEWA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna do kotłów c.o., sterowniki do kotłów
c.o., programatory do kotłów c.o., termometry, termostaty,
czujniki, panele zdalnego sterowania, automatyczne układy
nawęglania, 11 kotły na paliwa stałe, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne
kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane
z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania i z miarkowaniem, kotły
z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem
i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów,
urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor
do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, bojlery,
bojlery ogrzewcze, wymienniki ciepła, rekuperatory ciepła,
zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe
panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych, usługi montażu instalacji grzewczych,
usługi w zakresie instalacji grzewczych, serwis i naprawy
kotłów i urządzeń grzewczych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.
462963
(220) 2016 10 20
PRO ARTE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MultiCare
(510), (511) 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, zaopatrzenie osób trzecich, zakupy produktów
i usług dla osób trzecich, promocje sprzedaży dla osób trzecich, badania marketingowe, badania rynku, 36 wynajmowanie gabinetów i placówek opieki medycznej, 44 opieka
zdrowotna, usługi placówek opieki medycznej, niehospitalizacyjne, kliniki medyczne, chiropraktyka, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, szpitale, pomoc medyczna, wynajmowanie,
wypożyczanie urządzeń gabinetów lekarskich oraz urządzeń
placówek opieki medycznej.
(210)
(731)

(210) 462975
(220) 2016 10 21
(731) Altera Corporation, San Jose, US
(540) QUARTUS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i podręczniki użytkownika sprzedawane jako całość, do stosowania
w projektowaniu i obsłudze urządzeń półprzewodnikowych
i układów scalonych, oprogramowanie telekomunikacyjne
do stosowania w sieciach komputerowych i w globalnej
sieci komputerowej do zapewniania dostępu on-line do baz
danych stosowanych do projektowania i aplikacji urządzeń
półprzewodnikowych i układów scalonych.

Nr ZT08/2017
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463040
(220) 2016 10 24
OIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) onggi

(210)
(731)
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(531) 26.03.23, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo - papierniczego.
463066
(220) 2016 10 24
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) samogon PUSZCZA BIAŁOWIESKA WYRÓB
MANUFAKTUROWY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły
spożywcze, żywność orientalna, składniki, akcesoria i zestawy do przygotowywania sushi oraz potraw kuchni koreańskiej, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych i aukcji internetowych
z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą zabaw (balów, dyskotek),
przyjęć, konferencji, zjazdów, sympozjów, usługi szkoleniowe, prowadzenie kursów szkoleniowych w dziedzinie gastronomii, 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne,
catering i obsługa przyjęć, gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich usługi barowe, bary szybkiej obsługi, stołówki, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi hotelarskie.

(531) 05.01.05, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
463097
(220) 2016 10 25
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) DLA KONESERÓW Pomarańcza i migdał
w czekoladzie
(210)
(731)

(210) 463053
(220) 2016 10 24
(731) MAJDAN RADOSŁAW RM VABUN, Warszawa
(540) RM VABUN
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty
do golenia, kosmetyki, kremy, mydła, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, płyny po goleniu, płyny do pielęgnacji włosów,
szampony, produkty toaletowe.
(531)
(210) 463054
(220) 2016 10 24
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli SIZER

05.07.06, 05.07.11, 08.01.19, 08.01.18, 27.05.01, 26.01.02,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe.
(210)
(731)
(540)

463218
(220) 2016 10 27
FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.03.23, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo - papierniczego.
(210) 463055
(220) 2016 10 24
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli DRYER

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 35 organizowanie wystaw w celach reklamowych lub
handlowych, usługi związane z organizacją imprez, targów
i wystaw w celach reklamowych lub handlowych, informacje o imprezach internetowych przeprowadzanych w celach
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reklamowych lub handlowych, informacja o imprezach rozrywkowych przeprowadzanych w celach reklamowych lub
handlowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, działalność sportowa, rozrywka on-line, usługi w zakresie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw w celach
innych niż reklamowych lub handlowych, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi związane z organizacją koncertów, usługi związane z organizacją imprez, targów i wystaw
w celach innych niż reklamowych lub handlowych, informacje o imprezach internetowych przeprowadzanych w celach
innych niż reklamowych lub handlowych, informacja o imprezach rozrywkowych przeprowadzanych w celach innych
niż reklamowych lub handlowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, zajęcia sportowe i kulturalne, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez, zawodów i turniejów sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, montaż
programów telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, szkolenia zawodników
sportowych, usługi klubów sportowych.
463226
(220) 2016 10 27
ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mogilno Duże
(540) Orzeszek
(210)
(731)

Nr ZT08/2017

spożywcze, produkty żywnościowe z ryżu, mąka i produkty
zbożowe, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
żywność na bazie mąki, chleb, kawa, herbata, zagęszczacze,
mrożone desery, budynie, wyroby cukierniczo - piekarnicze,
ciasto na pizze, pizze, przyprawy, czekolada, gofry, napoje
na bazie czekolady, kanapki, miód, makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze spożywcze, produkty na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy
do potraw, batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, napoje kawowe, napoje na bazie
herbaty, napoje na bazie kawy, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, chrupki serowe, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski wytwarzane z muesli, desery lodowe, desery
z muesli, batony czekoladowe, sos serowy, chrupki, krakersy,
kluski i pierogi, gotowe potrawy na bazie makaronu, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, pizze
mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, burgery bezmięsne,
musztarda, majonez, ketchup, hot dogi, 31 świeże warzywa,
świeże owoce, świeże grzyby, zboża, małże, migdały, świeże nasiona, świeże oliwki, świeże orzechy, świeże ryby, ryż
nieprzetworzony, zioła ogrodowe świeże, nieprzetworzone zboża, otręby zbożowe, 32 napoje izotoniczne, napoje
warzywne, napoje pół mrożone, napoje witaminizowane,
napoje orzeźwiające, koktajle i napoje bezalkoholowe, napoje i nektary owocowe, napoje energetyzujące, napoje dla
sportowców, woda mineralna, mrożone napoje owocowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje na bazie owoców, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki, soki
warzywne, soki owocowe, soki gazowane, wody gazowane,
piwo, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych i napojów,
39 pakowanie produktów spożywczych, konfekcjonowanie
produktów spożywczych.
(210) 463291
(220) 2016 10 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MARGARYNA MARYSIA
(510), (511) 29 margaryna.

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.18, 03.05.03, 05.07.06
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone
produkty mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe produkty z warzyw, produkty serowarskie, produkty z owoców
suszonych, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, suszone grzyby, przetworzone grzyby,
warzywa preparowane, owoce przetworzone, przekąski
z owoców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, żywność przygotowywana
z ryb, sałatki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, galaretki
mięsne, grzyby konserwowane, mięso konserwowane, przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
przetworzone warzywa i owoce, nabiał, produkty rybne,
mięsne, tłuszcze jadalne, desery jogurtowe, desery owocowe, desery mleczne, batony spożywcze na bazie orzechów,
burgery mięsne, produkty mięsne mrożone, przeciery warzywne, sałatki warzywne, gotowe produkty z warzyw,
warzywa w puszkach, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, przetworzone owoce morza, dipy serowe,
burgery warzywne, hot dogi w cieście kukurydzianym, zupy
w proszku, zupy w puszkach, potrawy i produkty na bazie mleka, nabiału, przetworzone i spreparowane orzechy,
30 przyprawy spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, lody

(210) 463293
(220) 2016 10 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) KRAFTER
(510), (511) 32 brzeczka piwna, piwo imbirowe, napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.
(210) 463353
(220) 2016 10 31
(731) BAD ICON SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice
(540) BAD ICON

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.11, 26.03.06
(510), (511) 25 odzież wierzchnia, skórzana robocza, bielizna, futra, dodatki odzieżowe, 35 sprzedaż detaliczna odzieży i dodatków odzieżowych.
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463358
(220) 2016 10 31
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SKL@P

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety
materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców
węglowych, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy
kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w celach reklamowych
i handlowych, 39 usługi hurtowni/placu opałowego w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel
i produkty węglopochodne, pakowanie paliwa węglowego
w worki do transportu, przechowywanie węgla i produktów
węglopochodnych luzem, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów węglopochodnych, dystrybucja
energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich w tym geologiczne,
badania i analizy techniczne, poszukiwania i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego
dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych inwestycji na środowisko.
463370
(220) 2016 10 31
MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD, TRECZYŃSKA
ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA,
Łódź
(540) AGRO-LAND
(510), (511) 31 nasiona roślin.

(210)
(731)

(210) 463378
(220) 2016 10 31
(731) C/P ENGINEERING CAN IMRE, Zgorzelec
(540) W

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko roślinne,
śmietana jako produkt mleczarski, sery żółte, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, twarożki, napoje mleczne,
jogurty, kefir, maślanka, masło, margaryna, roślinne oleje jadalne, owoce i warzywa konserwowane, kwaszone, suszone
i gotowane, mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa
w puszkach, przeciery owocowe i warzywne, przetwory
z owoców i warzyw, dżemy, galaretki jadalne, kompoty, konfitury, marmolady, musy owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, soja
konserwowana spożywcza, produkty spożywcze na bazie
soi, przetworzone ziarna i pestki, prażone ziarna i pestki, łuskane ziarna, orzechy preparowane, zupy, składniki do spo-
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rządzania zup, 30 zboża, żywność na bazie mąki spożywczej
i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, pieczywo,
batony zbożowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, muesli, gotowe dania i potrawy na bazie mąki spożywczej, kasze spożywcze, gotowe dania i potrawy na bazie
kasz, makaron i potrawy na bazie makaronu, spaghetti, ryż
i potrawy na bazie ryżu, wyroby ciastkarskie i cukiernicze,
ciasta bez cukru i glutenu, miód, kukurydza mielona, kukurydza palona, prażona kukurydza jako popcorn, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, owies łuskany, przyprawy,
zioła konserwowane jako przyprawy, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne, ziarna jako nasiona oraz zboża w ziarnach
nieprzetworzone: świeże owoce i warzywa, świeże grzyby,
orzechy świeże, świeże nasiona i pestki jadalne, kiełki warzywne, rośliny i kwiaty naturalne, cebulki i kłącza roślin
owocowych i warzyw, zioła ogrodowe świeże.
463412
(220) 2016 11 02
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI
W TRÓJMIEŚCIE, Gdańsk
(540) Bank Dobrych Miejsc
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów (w
tym on-line) obejmujących: żywność, napoje, produkty farmaceutyczne, reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowe, obsługa programów lojalnościowych, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek
charytatywnych, organizowanie zbiorów różnych produktów, organizowanie zbiórek żywności, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, wydawanie bonów w związku z programami lojalnościowymi, usługi powiernicze, zarządzanie
nieruchomościami, usługi finansowe, informacje bankowe,
operacje bankowe, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
związane z ochroną środowiska, doradztwo w zakresie stylu
życia, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące ochrony środowiska i stylu życia, usługi edukacyjne
w zakresie przeciwdziałania marnowania żywności i składników odżywczych, organizowanie kongresów, seminariów,
konferencji i działalności o charakterze edukacyjnym lub
kulturalnym, organizowanie wystaw w celach edukacyjno
-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, warsztaty kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, usługi w zakresie rekreacji,
rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi w zakresie organizowania, rezerwacji, komercjalizacji wszelkich usług kulturalnych, sprzedaży biletów, kluby wakacyjne (animacje, zajęcia
sportowe, kulturalne, warsztaty kulinarne i rozrywka).
(210)
(731)

463415
(220) 2016 11 02
FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NOVALGIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, leki dla ludzi,
leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki
do celów weterynaryjnych, 35 reklama, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów).
(210)
(731)

(210)
(731)

463463
(220) 2016 11 03
BOSFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) meesyr
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi,
serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany
z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału, w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych,
jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek
do kawy, maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów,
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych, nabiału, produktów serowarskich, serów, serów twarogowych, dojrzewających, topionych, produktów serowych, twarogów, serków homogenizowanych,
jogurtów, kefirów, śmietan, śmietan z dodatkiem owoców,
śmietanek do kawy, maślanki, mleka, napojów mlecznych
lub z przewagą mleka, produktów mlecznych pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie i w sklepie internetowym z napojami bezalkoholowymi,
napojami dietetycznymi oraz ze słodyczami.
463511
(220) 2016 11 03
KONARZEWSKI RAFAŁ A) 2FUTURE RAFAŁ
KONARZEWSKI, Warszawa
(540) NUNU
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież i obuwie, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa torebek, odzieży i obuwia.
(210)
(731)

463529
(220) 2016 11 04
ATABAY KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) atabay kids
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzonej w sklepach stacjonarnych, a także korespondencyjnej, prowadzonej przez Internet lub za pośrednictwem
każdego środka komunikacji na odległość związane ze sprzedażą: odzieży, obuwia, nakryć głowy, dodatków do odzieży,
pasmanterii, zabawek i gier, gier elektronicznych, książek, ebook’ów, płyt i innych nośników danych, akcesoriów papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków, tornistrów, piórników, worków na obuwie, tabletów, telefonów, akcesoriów
sportowych, sprzętu sportowego, sanek, kosmetyków, mebli,
pościeli i tekstyliów, koców, śpiworków, wózków i leżaczków
dziecięcych, nosidełek dla dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, produktów do pielęgnacji i higieny, kosmetyków, fotelików samochodowych, akcesoriów do karmienia
dzieci i niemowląt, naczyń i sztućców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, wykrywaczy oddechu, artykułów
do szycia, ozdobnych artykułów tekstylnych, ozdób do włosów, wałków do włosów, artykułów do upinania włosów,

(210)
(731)
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peruk, sztucznych włosów, sztucznych owoców, warzyw
i kwiatów, sztucznej biżuterii, słodyczy, napojów, laktatorów,
perfum, akcesoriów dla kobiet w ciąży i mam, w tym mam
karmiących, toreb, toreb do wózków, torebek, modeli zdalnie
sterowanych i akcesoriów do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowanych, silników do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelarskich, wyposażenia wnętrz, małego AGD, akcesoriów do sprzątania.
(210) 463535
(220) 2016 11 04
(731) SCURA AŁŁA L ‘AF FASHION PROJECT, Józefów
(540) L’AF

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, 18 torby, torebki,
portfele, portmonetki, torby podróżne, paski do garderoby,
walizki, walizy, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
rękawiczki, apaszki, kapelusze, suknie, spódnice, kostiumy,
spodnie, marynarki, bluzki, sukienki, żakiety, garsonki,komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, garnitury, koszule, bielizna, 35 agencje handlowe, organizowanie
pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie
produktów w celach sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi
modelek i modeli do celów reklamy lub promocji sprzedaży,
prowadzenie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców artykułów odzieżowych i dodatków, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych z odzieżą, z bielizną,
z obuwiem, z wyrobami skórzanymi, z tekstyliami, z biżuterią,
z dodatkami do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych
i detalicznych internetowych z odzieżą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami do ubiorów, z biżuterią, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich tych towarów,
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, agencje importowo-eksportowe, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych, 41 organizowanie sesji fotograficznych, wykonywanie fotografii, reportaże, organizowanie pokazów mody w celach kulturalnych i rozrywkowych,
organizowanie warsztatów i konkursów dotyczących mody
i projektowania odzieży, organizowanie spotkań innych niż
biznesowe, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych dotyczących mody i modelingu, testowanie
materiałów, testowanie tekstyliów, usługi projektowania
odzieży, usługi doradztwa w zakresie projektowania odzieży,
stylizacja jako wzornictwo przemysłowe.
(210) 463543
(220) 2016 11 04
(731) BURCZYK ANDRZEJ DÖNER KING, Zblewo
(540) DÖNER KING KEBAB
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wyroby mięsne typu „kebab”, wyroby mięsne smażone i pieczone, wyroby mięsne mrożone, warzywa, owoce, majonez, ketchup,
frytki karbowane i proste, paluszki serowe, produkty mrożone ziemniaczane, produkty z nabiałem, 30 produkty mączne,
sosy do mięs, dressingi, pity, tortille, 40 przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie drobiu,
43 przygotowywanie żywności i napojów do konsumpcji,
usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji,
kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania dań i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa.
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463557
(220) 2016 11 04
ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA
JUICY JAR SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) JUICY BOX
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210)
(731)

463622
(220) 2016 11 07
BIOCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BIOCENT
(510), (511) 6 drabiny metalowe, klapy zwrotne, klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], metalowe kanały ściekowe, metalowe kosze na odpady do użytku w przemyśle,
metalowe kratki ściekowe podłogowe, metalowe pomosty
robocze, metalowe studzienki rewizyjne, pomost roboczy
[konstrukcje|, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej,
rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, śluzy metalowe [kanały], śluzy metalowe [spusty], włazy metalowe,
zastawki kanałowe, zastawki naścienne, 7 elektryczne pompy
wodne, maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny filtrujące
stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, pompy,
pompy do cieczy, pompy elektryczne, pompy membranowe do cieczy, pompy ssące, pompy tłoczące, pompy wodne,
pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, separatory,
separatory cyklonowe, separatory do oddzielania ciał stałych
od cieczy, separatory kondensatu, separatory odśrodkowe,
separatory oleju, separatory substancji ropopochodnych,
separatory ślimakowe, separatory tłuszczu, separatory wody
[maszyny], 9 elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące,
elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno - sterujące dostępem, elektryczne lub elektroniczne
moduły kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, komputerowe urządzenia sterujące, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, programowalne urządzenia sterujące, urządzenia sterujące sieciowe, 11 aparatura
do oczyszczania ścieków, filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych,
instalacje do celów sanitarnych, instalacje do oczyszczania
ścieków przemysłowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, instalacje do przetwarzania ścieków, metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji
sanitarnych], urządzenia do oczyszczania ścieków, osprzęt
do celów sanitarnych, osprzęt do wyłapywania i usuwania
odpadów do wyrobów sanitarnych, przenośne przyrządy
do przetwarzania ścieków, przepompownie ścieków deszczowych, przepompownie ścieków sanitarnych, regulatory przepływu, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, rury
wodociągowe do instalacji sanitarnych, sanitarna armatura
spustowa do rurociągów ściekowych, tuleje będące częściami instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do oczy szczania wody do użytku domowego,
urządzenia do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia
do oczyszczania wody, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako
części do, instalacji sanitarnych, zawory do regulacji przepływu wody, zawory odcinające do regulacji przepływu wody,
zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domowych,
zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów przemysłowych,
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania
ścieków, żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych],
19 niemetalowe kanały ściekowe, kanały ściekowe nie z metalu, komory [konstrukcje nie z metalu], materiały budowlane
(210)
(731)
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niemetalowe, murowane zbiorniki magazynowe na płyny
[do celów przemysłowych], zbiorniki do składowania cieczy
[konstrukcje] murowane lub wykonane z drewna, niemetalowe wsporniki do ścieków, niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje],
niemetalowe otwory włazowe, rury ściekowe (niemetalowe),
studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych, śluzy [kanały ] nie z metalu, śluzy niemetalowe [spusty],
pokrywy do włazów niemetalowe, włazy rewizyjne, wrota
śluzy wykonane z materiałów niemetalowych do kontrolowania przepływu cieczy, wyściółki z materiałów z tworzyw
sztucznych do kanałów ściekowych, niemetalowe zbiorniki
[konstrukcje], zbiorniki do przechowywania płynów [konstrukcje] murowane lub wykonane z drewna, zbiorniki murowane do przechowywania, zbiorniki murowane, zbiorniki
na deszczówkę, zbiorniki na gnojowicę, niemetalowe zbiorniki na wodę [konstrukcje], niemetalowe zbiorniki na wodę
deszczową, zbiorniki retencyjne, niemetalowe zbiorniki ściekowe [konstrukcje], 37 budowa systemów ścieków, instalacja
systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja
systemów do zbierania wody deszczowej, instalacja urządzeń sanitarnych, montaż wykładzin kanałów ściekowych,
naprawa instalacji sanitarnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, pompowanie i czyszczenie szamb
wykorzystujących, bakterie do przeróbki ścieków, powlekanie kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, 42 projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów
sanitarnych.
463700
(220) 2016 11 09
Damaszke Jacek BHP DORADZTWO I SZKOLENIA,
Gdynia
(540) BHP DORADZTWO I SZKOLENIA JACEK DAMASZKE

(210)
(731)

(531) 15.07.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo i usługi szkoleniowe w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
463702
(220) 2016 11 09
Hill’s Pet Nutrition, Inc. a Delaware corporation,
Topeka, US
(540) Hill’s żywienie schronienie i miłość
(210)
(731)

28
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(531)

02.09.01, 07.01.19, 07.01.24, 11.03.09, 26.04.09, 26.11.02,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, 35 usługi reklamowe
związane z promocją programu, który przewiduje ceny zdyskontowane karmy dla zwierząt domowych, czapki, ubrania
i miski dla zwierząt do schronisk dla zwierząt.
463707
(220) 2016 11 09
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
(540) DOBRA ORZECH LASKOWY TRADITIONAL HAZELNUT
FLAVOUR PRODUKT POLSKI
(210)
(731)

(531) 05.07.06, 24.07.01, 25.01.15, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210) 463784
(220) 2016 11 10
(731) SOREMARTEC S.A., Findel, LU
(540) NUTELLA B-READY
(510), (511) 30 ciasta i wyroby cukiernicze zawierające kakao,
przekładane wafle zawierające kakao, przekładane herbatniki zawierające kakao, czekolada i wyroby na bazie czekolady,
kremy do smarowania na bazie kakao i orzechów laskowych,
lody jadalne zawierające kakao.
463786
(220) 2016 11 10
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) VERVA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne
niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów,
napoje dla sportu, nektary, piwo.

Nr ZT08/2017

(531) 02.07.09, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(210) 463915
(220) 2016 11 15
(731) SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) Aperitif

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, publikacje drukowane, ulotki, 35 doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prenumerata gazet dla osób trzecich, kolportaż próbek, marketing, obróbka tekstów, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, usługi prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy,
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, edycja
tekstów, reklama telewizyjna, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikowanie książek, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi komponowania
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie.
(210) 463928
(220) 2016 11 15
(731) TRAWCZYŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) MaMy Kalendarz ... I WSPÓLNE PLANY

(210) 463890
(220) 2016 11 14
(731) DRÓŻDŻ MAGDA WHITE CRANE, Józefosław
(540) MOTHER & BABY MOTHERandBABY.pl
(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna: materiałów biurowych, książek, broszur,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu:
materiałów biurowych, książek, broszur.
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463937
(220) 2016 11 16
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) Moje odkrycie
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne,
konserwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety
mięsne, pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub
przyprawami i/lub ziołami, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami, drób, przetwory
z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety
drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami
i/lub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe,
przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, pasty do smarowania, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby
kulinarne, odżywcze pasty z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pasty z roślin strączkowych, pasta z ciecierzycy
i tahini, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa mrożone, konserwy z warzywami,
marynaty warzywne, marynaty warzywne z dodatkiem
przypraw i/lub ziół, sałatki warzywne, sałatki warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków roślin,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce w zaprawie octowej, owoce suszone, owoce mrożone, konserwy
z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, chrupki
owocowe, przeciery owocowe, musy owocowe, owoce
smażone, galaretki owocowe, sałatki owocowo - warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane,
dania gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub
makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków
i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki warzywno - mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub
kasz i/lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, mrożone
dania gotowe z warzyw, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone
mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu
i/lub kasz i/lub makaronów, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mrożone mieszanki warzywno - mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów
z przyprawami i/lub sosami, rośliny strączkowe konserwowane, soczewica konserwowana, soja konserwowana, groch
konserwowany, oliwki konserwowane, zioła konserwowane,
suszone, gotowane i mrożone, grzyby suszone, grzyby konserwowane, grzyby w occie, grzyby w occie z dodatkiem
przypraw i/lub ziół, soki warzywne do sporządzania potraw,
buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup, składniki do ich przyrządzania nie ujęte w innych klasach, galaretki, dżemy,
kompoty, konfitury, marmolady, koncentrat pomidorowy,
wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygotowane
posiłki składające się z mięsa i warzyw, przetwory warzywno
- mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno - mięsne i mięsne, w szczególności fasolka po bretońsku, fasolka w sosie
pomidorowym, bigos, flaczki, gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym,
pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem, krokiety
z kapustą i grzybami, mrożone dania gotowe wegetariańskie, jaja, mleko i produkty z mleka, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao
i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie kakao, czekolada,
wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady, wyroby
cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki owocowe, wyro(210)
(731)

29

by piekarnicze, ciasta, ciastka, chipsy, płatki kukurydziane,
mrożonki zawarte w tej klasie, lody i desery lodowe, sorbety, mrożone desery, miód i namiastki miodu, bita śmietana,
cukier, płatki zbożowe suszone, preparaty zbożowe, musli,
ryż, kasze spożywcze, płatki owsiane, mąka, potrawy na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, makarony, pizze, pizze
mrożone, drożdże, proszki do pieczenia, cukier waniliowy,
sól, sole przyprawowe, musztarda, ocet, keczup, majonez,
soda oczyszczona, budynie, kisiel, aromaty do żywności,
sosy, sosy spożywcze, sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy
i mieszanki przyprawowe, pieprz ziołowy, wyroby kulinarne
na bazie mąki takie jak: pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, pierogi, pierogi z serem, pierogi
z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem,
pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami,
pierogi ruskie, naleśniki, naleśniki z serem, naleśniki z owocami, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte w innych
klasach, zioła ogrodowe świeże, kiełki roślin, zarodki roślin,
otręby zbożowe, owoce świeże, owoce runa leśnego, warzywa świeże, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża,
orzechy, grzyby świeże, korzenie spożywcze, ogórki świeże,
oliwki świeże, ziemniaki, kapusta, nasiona, ziarna, rośliny
i kwiaty naturalne, cebulki kwiatowe, krzewy, zioła ogrodowe świeże, karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków.
464005
(220) 2016 11 17
GRANDES KOCHONOS DIGITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SKŁAD - TO SIĘ SPRAWDZA
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, substancje dietetyczne do celów medycznych,
artykuły spożywcze dla niemowląt, dietetyczne wyroby
cukiernicze do celów medycznych, 29 konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, olej kokosowy, masło orzechowe, pestki słonecznika przetworzone, chipsy owocowe, mieszanki
owoców suszonych, przekąski na bazie owoców, mieszanki przekąsek składające się głównie z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, sałatki gotowe, gotowe dania
warzywne, 30 zboża przetworzone, artykuły spożywcze
ze zbóż, płatki zbożowe, chrupki zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, przekąski z produktów zbożowych, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, muesli
składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, kasze, chrupiące pieczywo,
przekąski z pieczywa chrupkiego, wafle jadalne, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier,
ryż, ryż chrupiący, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka,
produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
batoniki muesli, desery z muesli, przekąski wytwarzane
z muesli, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, preparaty zbożowe zawierające otręby,
gotowe potrawy na bazie zbóż.
(210)
(731)

30
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464071
(220) 2016 11 18
GOOD WORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
(540) GOOD WORK

(210)
(731)

Nr ZT08/2017

(531)

03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15, 05.11.15,
06.19.05, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
(210) 464258
(220) 2016 11 23
(731) SZTEFKO BARTŁOMIEJ GEMINI INTERNET, Kraków
(540) gEMINI internet media&telekom

(531) 03.05.05, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, połączenia
i osprzęt do rur, elementy mocowania, podtrzymywania
i prowadzenia rur i kabli, elementy mocowania rur w ścianach, zawieszania i podpierania kaloryferów, 19 materiały
budowlane niemetalowe, połączenia i osprzęt do rur, elementy do mocowania, podpierania i prowadzenia rur i kabli,
elementy do mocowania w ścianach, zaciski i mocowania
z tworzyw sztucznych do rur i kabli, 42 doradztwo techniczne, usługi projektowe dla budownictwa.
(210) 464172
(220) 2016 11 22
(731) JASIŃSKI WALDEMAR STANISŁAW, Tarnów
(540) LOMBARD „U GÓRALA”
(510), (511) 36 skup i sprzedaż wierzytelności, pożyczki finansowe, pożyczki ratalne.
(210) 464181
(220) 2016 11 22
(731) SIDOR KATARZYNA PALETA MODY, Prochowice
(540) PALETA MODY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale
szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki, przyrządy
do mierzenia czasu, budziki, zegarki, zegary, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, walizy, kufry, torby podróżne, torby, torebki, aktówki, kosmetyczki, portfele, paski naramienne,
pasy skórzane (inne niż odzież), parasole i parasolki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich.
(210) 464222
(220) 2016 11 22
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) PRAŻUBR NIEPASTERYZOWANY TRADYCJA
BROWARU DOJLIDY 1768

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, 38 komunikacja
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi poczty elektronicznej, transmisje programów telewizyjnych, udostępnianie
forów internetowych online, usługi telefoniczne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, hosting stron
internetowych, projektowanie systemów komputerowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej
i telekomunikacyjnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich: projektowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego.
(210) 464326
(220) 2016 11 24
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) BIOFOSKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw
bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako
nawóz.
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464417
(220) 2016 11 25
SOFE-GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SOFE-GROUP STORE OUTFITTING FURNITURE
ENTERPRICE

(210)
(731)

464377
(220) 2016 11 25
QUEEN TOLLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Rumia
(540) QUEEN-TOOLS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18, 24.09.02
(510), (511) 8 dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], dźwignie:
dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], ekspandery
[narzędzia ręczne], frezy [narzędzia ręczne]: giętarki do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], grabie, grzechotki [narzędzia ręczne]: gwintownice [narzędzia ręczne], haki ręczne:
imadła kątowe [narzędzia ręczne]: imadła stołowe [narzędzia ręczne]: imadła, kadzie odlewnicze [narzędzia ręczne]:
kątowniki budowlane [narzędzia ręczne]: kielnie, klucze [narzędzia], kombinerki, kopaczki [narzędzia ręczne], kosiarki
ogrodowe ręczne [narzędzia], krajarki obsługiwane ręcznie,
kultywatory [ręcznie obsługiwane]: kurki [narzędzia ręczne],
mieszadła [narzędzia ręczne]: matryce obrotowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie]: maszyny do grawerowania [narzędzia ręczne], młotki [narzędzia ręczne]: narzędzia i przyrządy
ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia obrotowe do cięcia
metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ogrodnicze sterowane ręcznie, narzędzia ręczne, narzędzia ręczne
budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia ścierne
(ręczne), narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], narzędzia
szlifierskie, obsługiwane ręcznie, noże, obcęgi [narzędzia
ręczne], ostrzałki, ostrza [narzędzia ręczne], podnośniki, piły
[ręcznie obsługiwane], pompki ręczne, przecinacze, przebijaki [narzędzia, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt: przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie]:
przyrządy do mocowania i łączenia, przyrządy do podtrzymywania ognia, przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce: przyrządy tnące [narzędzia ręczne],
ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni i materiałów, świdry, wiertła, siekiery, łomy,
ściski [narzędzia ręczne], śrubokręty, tarcze tnące [narzędzia
obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne [narzędzia ręczne],
szczotki druciane i stalowe [narzędzia ręczne], zszywacze
ręczne, pace tynkarskie, szczypce, łopaty [narzędzia]: szpadle [narzędzia]: uchwyty do pił, uchwyty do wiertarek [części
narzędzi obsługiwanych ręcznie]: nożyce: szpachle, 9 miary,
poziomice stolarskie, odzież ochronna robocza, suwmiarki,
20 skrzynki narzędziowe niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym on-line, narzędzi i przyrządów ręcznych
oraz części do przyrządów i narzędzi ręcznych, miar, poziomic stolarskich, odzieży ochronnej roboczej, suwmiarek,
skrzynek narzędziowych, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama: reklama internetowa: rozpowszechnianie materiałów reklamowych: organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych:
informacja handlowa, agencje importowe i eksportowe.

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne,
akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników,
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty
do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych,
bidety, bojlery gazowe, bojlery inne niż części maszyn,
chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu,
chłodnie, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory
[instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory
nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary
do ładowania pieców, ekonomizery paliwa, elektryczne
ogrzewacze stóp, elektryczne podgrzewacze do butelek
do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, frytownice elektryczne, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne,
grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do dojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego
podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych,
instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody,
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej
do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze
do lamp [kominki], klosze do lamp [kominki], koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu,
inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły
parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, sprzęt kuchenny elektryczny, kuliste klosze do lamp,
lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne
na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy
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gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe,
lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe
[WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, urządzenia
grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli,
ozdobne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki
bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki do lamp, palniki
gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki
na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy,
parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia],
piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece
do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części
instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe
do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek,
podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze
wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, pompy ciepła, popielniki do pieców,
prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty
do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie,
przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory
samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury
oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitamych,
spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania,
elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe,
światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego,
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji,
urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania
w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia
do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia do opalania się
[łóżka opalające], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia
do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia
do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia
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do tworzenia wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne
do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze do pojazdów,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych,
wężownłce [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub
chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wyprofilowane elementy instalacji
piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne
[części instalacji grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żamiki do lamp
elektrycznych, żamiki elektryczne do ogrzewania, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe,
żyrandole, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, admnistrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
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materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama oniine za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacjami sanitarnymi.
(210)
(731)
(540)

464422
(220) 2016 11 28
YUXINOU (CHONGQING) LOGISTICS CO., LTD.,
Chongqing, CN
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(531) 28.03.99
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
do pobrania, komputery, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia i przyrządy do ważenia, znaki,
świecące, radia, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy geodezyjne,
chipy, układy scalone, 12 pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, lokomotywy, samochody, rowery, kolejki linowo-terenowe, wózki, opony
do pojazdów, pojazdy lotnicze, łodzie, bagażniki do pojazdów, 16 atlasy, książki, gazety, czasopisma, periodyki, papier,
materiały drukowane, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
materiały piśmienne, makiety architektoniczne, broszury,
35 reklama, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt działalności gospodarczej, poszukiwania
w zakresie patronatu, 36 informacja o ubezpieczeniach,
usługi finansowania, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, wycena dzieł sztuki,
zarządzanie nieruchomością, maklerstwo, usługi gwarancyjne, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, 38 transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie bezprzewodowe, przesyłanie wiadomości, fora,
pokoje rozmów dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi telefoniczne,
usługi w zakresie wideokonferencji, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
usługi telekonferencyjne, poczta elektroniczna, 39 transport,
pakowanie towarów, wynajem łodzi, transport morski, usługi transportu samochodami silnikowymi, transport lotniczy,
wynajmowanie magazynów, dystrybucja energii, usługi
kurierskie, wiadomości lub towary, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 42 badania techniczne, kontrola jakości, prognozy meteorologiczne, projektowanie opakowań,
usługi architektoniczne, projektowanie mody, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, chmura obliczeniowa, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.
464428
(220) 2016 11 28
PLASTIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) plastiflora
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, etykiety nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowania, gazety, karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kokardy
papierowe, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do introligatorstwa, materiały do pisania, materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, matryce, matryce
do druku ręcznego, maty papierowe, papier, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier srebrny, papier
świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pędz-

(210)
(731)
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le, pędzle do pisania, pudełka kartonowe lub papierowe,
sznurek introligatorski, taśmy [introligatorstwo], taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, tuby z tektury, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wstążki papierowe, wypełnienie z papieru lub kartonu, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, meble, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, plecionki ze słomy z wyjątkiem materiałów,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, 22 juta, kokony, liny, markizy z tworzyw sztucznych, materiały do wyściełania i wypychania,
materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające]
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, kafla,
sieci, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, sznury do pakowania, szpagat
papierowy, taśmy niemetalowe do owijania i związywania,
włókna tekstylne, włókna z tworzyw sztucznych do celów
włókienniczych, wypełnienia nie z gumy, tworzyw sztucznych, papiery lub kartonu, wyściółki nie z gumy, tworzyw
sztucznych, papieru lub kartonu, żagle, 26 aplikacje [pasmanteria], elastyczne wstążki, girlandy sztuczne, koronki
na lamówki, koronkowe ozdoby, kwiaty sztuczne, artykuły
pasmanteryjne z wyjątkiem nici, rozetki [artykuły pasmanteryjne], sztuczne rośliny, wieńce z kwiatów sztucznych,
wstążki [artykuły pasmanteryjne], wstęgi do dekorowania,
42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornictwo
przemysłowe.
464431
(220) 2016 11 28
KOŹLAK-MAZZUOCCO JOANNA MAŁGORZATA
UNITED WOMEN FOR THE DEVELOPMENT,
Nowy Targ
(540) SNOWLAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.13.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe.
(210) 464436
(220) 2016 11 28
(731) PIOTROWSKI WIKTOR ROBOTYKA, Wasilków
(540) ROBOPLANET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.04
(510), (511) 41 edukacja i nauczanie, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie wystaw związanych z edukacją, usługi organizowania obozów wakacyjnych i kolonii, rozrywka, usługi
udostępniania obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.

Nr ZT08/2017

(210) 464443
(220) 2016 11 28
(731) BEDNARCZYK TOMASZ TECH-SYSTEM, Kraśnik
(540) TS techsystem

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa maszyn fitness, sprzedaż
hurtowa urządzeń fitness, sprzedaż hurtowa wyposażenia
siłowni, sprzedaż hurtowa suplementów diety, sprzedaż detaliczna maszyn fitness, sprzedaż detaliczna urządzeń fitness,
sprzedaż detaliczna wyposażenia siłowni, sprzedaż detaliczna suplementów diety, 41 usługi trenerów osobistych, usługi trenerów personalnych, usługi treningów personalnych,
usługi trenerskie, 42 doradztwo techniczne, doradztwo
techniczne w branży łożyskowej.
464449
(220) 2016 11 28
WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łyski
(540) WITRAŻ OKNA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 bramy metalowe, żaluzje metalowe, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowy, okna metalowe, osprzęt
do okien metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do okien metalowe, okucia do drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, ościeżnice metalowe, okna
skrzynkowe metalowe, okucia metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia okienne ozdobne metalowe,
19 drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, granit, szkoło izolacyjne do budownictwa, wyroby
kamieniarskie dla budownictwa, kamień, kształtowniki niemetalowe, marmur, moskitiery niemetalowe, ramy okienne
niemetalowe, szkoło okienne, szkło dla budownictwa, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, parapety niemetalowe,
schody i stopnie niemetalowe, okna witrażowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, 20 osprzęt niemetalowy do drzwi,
osprzęt niemetalowy do okien, zawiasy niemetalowe.
464452
(220) 2016 11 28
DELMANOWICZ EWA CONSULTRIX CENTRUM
OCHRONY PRACY I BIZNESU, Lublin
(540) consultrix
(510), (511) 35 usługi administracyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kompletowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, prowadzenie rejestrów,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego dla spełnienia wymogów bhp, sprzedaż za pośrednictwem Internetu środków ochrony osobistej, odzieży, obuwia oraz innych
asortymentów związanych z bhp, 41 usługi dla wszystkich
grup pracowniczych, w zakresie prowadzenia szkoleń stacjonarnych i korespondencyjnych, instruktażu stanowiskowego
oraz studiów podyplomowych, związanych z tematyką bez(210)
(731)
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pieczeństwa i higieny pracy, 42 usługi naukowo - techniczne
w zakresie kontrolnej oceny stanu bhp w firmie, opracowywania planów i modernizacji pomieszczeń produkcyjnych
oraz nowych inwestycji pod względem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi w zakresie wykonywania
badań laboratoryjnych, pomiarów środowiskowych i na stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia, dokonywanie na zlecenie przeglądów kwalifikacyjnych urządzeń
i okresowych kontroli obiektów budowlanych, 45 usługi dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z zakresu doradztwa, konsultacji i analiz w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, porady prawne z zakresu prawa pracy, opracowywanie regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
(210) 464470
(220) 2016 11 28
(731) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(540)
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464478
(220) 2016 11 22
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) POLSKI OGRÓD Smaki, które dobrze pamiętasz...
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, soki, napoje, owocowe nektary,
bezalkoholowe.

(210)
(731)

464490
(220) 2016 11 28
OGÓREK MARCIN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ ALL-MED CENTRUM MEDYCZNE
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Łódź
(540) ZDROWA ŁÓDŹ

(210)
(731)

(531)

(531) 01.15.15, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(210) 464471
(220) 2016 11 28
(731) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(540) AZAREX Najwyższa jakość na rynku paliw

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
464474
(220) 2016 11 28
ACTUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) L MOBILNE PRAWKO

(210)
(731)

(531) 16.01.04, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego.

02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.01, 18.03.01,
18.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukowanie społeczeństwa poprzez promocję zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, kursów, wystaw z dziedziny edukacji zdrowotnej, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], nauczanie w zakresie zdrowia, promowanie teorii i praktyki w zakresie nauk medycznych w szczególności związanych z chorobami układu krążenia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, publikowanie tekstów, filmów i nagrań
dźwiękowych, w tym za pośrednictwem sieci internetowej,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków.
464511
(220) 2016 11 29
MALINOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Mocno Nadziane
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje,
43 usługi restauracji fastfood, usługi restauracji szybkiej obsługi, rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje dla
turystów, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem,
usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary sałatkowe, bary przekąskowe,
snackbary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snackbary],
usługi barów kawowych, usługi snackbarów, usługi barów
piwnych, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.

(210)
(731)

464514
(220) 2016 11 29
APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CleanBin
(210)
(731)
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(531)

01.03.15, 01.15.21, 11.07.99, 19.01.03, 19.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do czyszczenia.

Nr ZT08/2017

(210) 464528
(220) 2016 11 29
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) PALEOSAFARI MOAB GIANTS

464516
(220) 2016 11 29
ORTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ORTEO
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(210)
(731)

(210) 464519
(220) 2016 11 29
(731) WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, GB
(540) BOLSTER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe dotyczące zagadnień finansowych i transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe umożliwiające transakcje finansowe,
oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe umożliwiające zakup online towarów i usług, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe dotyczące udzielania pożyczek, publikacje w formie elektronicznej
dotyczące usług finansowych i finansów, dostarczane online
z baz danych, z Internetu lub za pośrednictwem mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych, karty kodowane magnetycznie, karty typu prepaid, karty kredytowe, karty obciążeniowe
typu prepaid, czytniki kart, 35 doradztwo biznesowe i informacja biznesowa dotycząca spraw finansowych i transakcji
finansowych, doradztwo biznesowe dla sprzedawców detalicznych dotyczące opcji płatniczych, przetwarzanie danych,
mianowicie profilowanie danych, modelowanie geodemograficzne, przetwarzanie danych, mianowicie modelowanie
danych, badania statystyczne oraz dostarczanie informacji
statystycznych i handlowych, usługi przetwarzania danych,
zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie
danymi, przetwarzanie danych, mianowicie gromadzenie
danych, przetwarzanie i weryfikacja skomputeryzowanych
danych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowej bazy danych, utrzymywanie informacji w komputerowej bazie danych, przetwarzanie danych,
mianowicie usługi w zakresie higieny danych, przetwarzanie
danych, mianowicie usługi czyszczenia danych, usługi ukrywania danych, obsługa kart lojalnościowych, obsługa i nadzorowanie programów lojalnościowych i programów zachęt,
usługi w zakresie rabatów dla konsumentów, gromadzenie
i publikacja opinii klientów, obsługa reklamowej platformy
internetowej dla sprzedawców i nabywców towarów i usług,
informacja i usługi doradztwa dotyczące wszystkich ww.
usług, 36 obsługa kredytów konsumenckich, usługi udzielania kredytów w terminalach POS, usługi finansowania w terminalach POS, udzielanie kredytów online, pożyczki ratalne,
usługi w zakresie udzielania pożyczek, usługi finansowania
pożyczek, wyceny finansowe, obsługa kart kredytowych
i kart debetowych, usługi dotyczące kart obciążeniowych
typu prepaid, usługi dotyczące kart debetowych typu prepaid, obsługa płatności rachunków, analizy finansowe i konsultacje finansowe, badania finansowe, usługi w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej spłaty pożyczek, emisja bonów
wartościowych w związku z planami bonusowymi i lojalnościowymi, obsługa bonów upominkowych, usługi doradcze
dotyczące kredytów, informacja i usługi doradcze dotyczące
wszystkich ww. usług.

(531) 03.06.03, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, atlasy, bilety, broszury, druki
graficzne, fotografie, kartki okolicznościowe z życzeniami,
karty pocztowe, komiksy, książki, mapy, mapy geograficzne,
naklejki, nalepki, notatniki, notesy podręczne, obrazy, odbitki graficzne, odwzorowania graficzne, ołówki, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, plakaty, plakaty z papieru
lub kartonu, ramki na fotografie, reprodukcje graficzne, zeszyty, 25 odzież: bluzki koszulowe, chusty, czapki, czepki kąpielowe, daszki do czapek, kapelusze, koszule, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, T-shirty, 28 balony do zabawy, gry:
karty do gry, kule, kulki, lotki, piłki, pionki, rakiety, gry planszowe, łyżwy, zabawki: bańki mydlane, bąki, klocki, zabawki
ruchome, zjeżdżalnie, 41 usługi edukacyjne, fotografowanie,
fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zapewnienia usług rekreacji i rozrywki, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
konkursów: edukacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
wypoczynku w ramach imprez sportowych, rozrywkowych
i rekreacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, publikowanie książek, usługi zapewniania
rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
prowadzenie parków rozrywki, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie
koni do celów rekreacyjnych, rozrywkowych.
464549
(220) 2016 11 30
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) POSSI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble
pokojowe, krzesła, wieszaki na ubrania, półki, szuflady, regały,
ławy, stoły, komody, szafy, szafki, łóżka, biurka, witryny.
(210)
(731)

(210) 464564
(220) 2016 11 30
(731) PAJOR MATEUSZ, Wrząca
(540) Q QOBYLLAR WIELOZADANIOWE SYSTEMY
USPRAWNIAJĄCE

Nr ZT08/2017
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, belki stropowe metalowe, boazeria metalowa, bramy
metalowe, deflektory kominowe metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby
metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne,
drzwi metalowe, dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, formy, haki
do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań,
metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kabiny stosowane
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, kasy pancerne, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji
metalowych w zakresie budownictwa, konstrukcje nośniki
szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe w zakresie budownictwa, kosze dachowe metalowe w zakresie budownictwa,
kosze metalowe, kosze samowyładowcze niemechaniczne
metalowe, kratownice, kładki metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, maszty, słupy metalowe, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, metalowe drzwi pancerne,
metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe
taborety ze schodkiem, nadproża metalowe, puste skrzynki do narzędzi z metalu, nawijarki niemechaniczne do węży
giętkich metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety załadowcze metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
platformy prefabrykowane metalowe, płyty do drzwi metalowe, pojemniki, kasety, paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie,
transport], pokrywy do włazów metalowe, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, przenośne
struktury metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, bloki
metalowe inne niż do maszyn, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych,
obudowy schodów metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stemple, podpory metalowe,
stoły warsztatowe metalowe, stopnie schodów metalowe,
sufity, metalowe, szalunki do betonu metalowe, szkieletowe
rusztowania metalowe, szkielety metalowe w zakresie budownictwa, szklarnie przenośne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, żaluzje listwowe metalowe, 7 brony,
dźwigi, urządzenia do podnoszenia i wyciągania, kołowroty
do wyciągania, łańcuchy do podnośników [części maszyn],
manipulatory przemysłowe [maszyny], maszyny do obróbki
drewna, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny podziałowe, maszyny rolnicze, mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze
inne niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], osie
do maszyn, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, podajniki [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki
[windy], podstawy [statywy] maszyn, prowadnice do maszyn, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przenośniki, przesiewacze,
stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], suwnice pomostowe, uchwyty [części maszyn], urządzenia podnośnikowe,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, wciągniki [wielokrążki], wieszaki [części maszyn], wyciągi [dźwigi],
żurawie masztowe, 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym,
narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych, pasy na narzędzia, przecinacze, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy
do cięcia rur, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], 37 budowa
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, ciesielstwo, informacja o naprawach, insta-
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lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo,
rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, wiercenie
studni, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi,
40 obróbka drewna, obróbka metali, piaskowanie, usługi
spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych.
464570
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) OLMOS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 sztućce.
(210) 464581
(220) 2016 11 30
(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda
(540) hubertus arena

(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub
wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub
obsługa pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych,
pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub
wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych,
wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub
handlowego, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur,
gadżetów, materiałów promocyjnych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach przekazu,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,pozyskiwanie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych
i/lub plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych
w komputerowych bazach danych, informacja handlowa
i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu
dostępu do światowej sieci internetowej, przygotowywanie
i/lub organizowanie i/lub umożliwianie łączności przez terminale komputerowe i/lub sieć światłowodową, przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/
lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub
obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej
i/lub obrazowej i/lub dźwiękowej za pomocy komputera,
dostarczanie publikacji on-line nieściągalnych, przydzielanie
dostępu do baz danych, udostępnianie i/lub wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub
obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub
szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie
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i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub
kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze, usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy
stoisk targowych.

Nr ZT08/2017

(210) 464585
(220) 2016 11 30
(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda
(540) ŻAGIEL ROZWOJU

(210) 464583
(220) 2016 11 30
(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda
(540) Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie

(531) 12.01.09, 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub
wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub
obsługa pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych,
pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub
wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych,
wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub
handlowego, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur,
gadżetów, materiałów promocyjnych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,pozyskiwanie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych
w komputerowych bazach danych, informacja handlowa
i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub umożliwianie łączności
przez terminale komputerowe i/lub sieć światłowodową,
przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji
tekstowej i/lub obrazowej i/lub dźwiękowej za pomocą
komputera, dostarczanie publikacji on-line nieściągalnych,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie i/lub
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach
związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad
naukowo - technicznych i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów
w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie
i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo
- technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa
pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych, pokazów,
prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie
materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów
promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,pozyskiwanie i/lub zarządzanie
komputerowymi bazami danych i/lub plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych bazach danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci
internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub
umożliwianie łączności przez terminale komputerowe i/lub
sieć światłowodową, przygotowywanie i/lub udostępnianie
serwisów informacyjnych i/lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub dźwiękowej
za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-line nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów
w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie
i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów
i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycznych,
usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach
związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa
konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub
obsługa targów mody, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.
464597
(220) 2016 11 30
APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) ADIVA
(510), (511) 9 adaptery, adaptery baterii, adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia urządzeń medialnych,
adaptery do sieci Ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery
(210)
(731)
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kart komputera, adaptery kart typu flash, adaptery prądu
zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery telefoniczne, adaptery elektryczne, akcesoria do montowania odbiorników
radiowych, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki
do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, alarmy dla niemowląt, alarmy
do wykrywania gazów, łatwopalnych, alarmy pożarowe, alkoholomierze, anteny, anteny częstotliwości radiowych, anteny do sieci, telekomunikacyjnych, anteny telewizyjne, aparat fotograficzny, aparatura interfejsowa do komputerów,
aparaty fotograficzne do jednorazowego użytku, aparaty fotograficzne dołączane do kasku, aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, aplikacje komputerowe do pobrania,
banki energii, baterie, baterie do aparatów słuchowych, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie
do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, baterie elektryczne, baterie litowo-jonowe, bezprzewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe, bezprzewodowe stacje
pogodowe, bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe
do smart fonów, budziki z radiem, cyfrowe aparaty fotograficzne, cyfrowe nośniki do, nagrywania danych, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe telefony komórkowe, cyfrowe
wagi łazienkowe, części do komputerów, części i akcesoria
do dekoderów, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki gazu,
czujniki i detektory, czyste dyski komputerowe, czyste dyski
twarde do komputerów, czyste dyskietki komputerowe, czyste płyty audio, czyste płyty DVD do nagrywania, czytniki
kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart pamięci,
czytniki kart typu flash, czytniki kodów kreskowych, dekodery cyfrowe, dekodery do odbiorników telewizyjnych, dekodery telewizyjne, domowe głośniki audio, dopasowane pokrowce na komputery, drukarki, drukarki atramentowe,
drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki fotograficzne, drukarki igłowe, drukarki kodów, kreskowych,
drukarki kolorowe, drukarki komputerowe, drukarki laserowe,
drukarki plotery, dyktafony, dyski do przechowywania danych, dyski twarde, dyskietki, dyskietki czyste, e-booki, ekrany, ekrany do wideo projekcji, ekrany do wyświetlania filmów,
ekrany projekcyjne, ekrany wyświetlające wideo, elektroniczne nianie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne urządzenia monitorujące występowanie dwutlenku węgla [inne
niż do celów medycznych], elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, etui
do tabletów, etui na dyskietki, etui na odtwarzacze MP3, etui
na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smartfony,
etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover
do smart fonów, etui z klapką do telefonów komórkowych,
filtry do ekranów komputerowych, filtry sieciowe, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, futerały dopasowane kształtem do aparatów
fotograficznych, futerały na laptopy, futerały na obiektywy,
futerały na przyrządy fotograficzne, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały na telefony
[specjalnie dopasowane], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, futerały na urządzenia fotograficzne, futerały
przystosowane do komputerów, futerały przystosowane
do aparatów fotograficznych, futerały przystosowane
do komputerów typu netbook, futerały przystosowane
do notebooków, futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki
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do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki
komputerowe, głośniki osobiste, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głowice drukarek atramentowych,
gniazda telewizyjne, gniazdka do anten, interfejsy komputerowe, jednostki zasilania [baterie], joysticki, kable do drukarek, kable do komputerów, kable do mobilnego połączenia
wysokiej jakości (MHL), kable do modemów, kable do przewodzenia sygnału dla, urządzeń informatycznych, audio-video i, telekomunikacji, kable do transmisji danych, kable
optyczne, kable typu Jack, kable uruchamiające, kable USB,
kable wykorzystywane w sieci Internet, kalkulatory, kalkulatory elektroniczne, kamery internetowe, karty do komputerów osobistych (PC), karty (dźwiękowe), karty graficzne, karty
graficzne do komputera, karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci o dostępie swobodnym [ram], karty
pamięci SD, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, karty
rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Internet, karty USB, kijki
do robienia selfie jako akcesoria do smart fonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury do tabletów, klawiatury
komputerowe, komponenty i części do komputerów, komputer kieszonkowy, komputer tablet, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania
przenośnych urządzeń, komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe stacje dokujące, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy
operacyjne, komputery, komputery cienki klient, komputery
i sprzęt komputerowy, komputery kieszonkowe do robienia
notatek, komputery osobiste, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery przenośne [podręczne], koncentratory sieciowe [hub], kontrolery
RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], krokomierze [pedometry], ładowarki, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki do smartfonów, ładowarki
do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki sieciowe, ładowarki USB, mikrofony, modemy, modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe,
modemy telefoniczne, modemy zewnętrzne, monitory, monitory ciekłokrystaliczne [LCD], monitory kolorowe, monitory
komercyjne, monitory komputerowe, monitory LED, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory szerokoekranowe, monopody na kamery,
myszka komputerowa, myszka (komputerowe, urządzenie
peryferyjne), myszki komputerowe, myszy do komputera,
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], nagrane płyty DVD
zawierające gry, nagrane programy komputerowe, napędy
DVD, netbooki [komputery], nienagrane płyty DVD, nośniki
do danych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, obiektywy, obiektywy do aparatów fotograficznych,
obiektywy do rzutników, obiektywy fotograficzne, obiektywy wymienne, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki
do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], odtwarzacze płyt D/D, okablowanie do komputerów, okablowanie
sieciowe, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe,
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oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie zabezpieczające, pakiety oprogramowania, pakiety oprogramowania komputerowego,
pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci
USB [niezapisane], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne USB, panele dotykowe, panele LCD,
piloty do urządzeń elektronicznych, plotery, płyty DVD, płyty
główne, podkładki chłodzące do notebooków, podkładki
do myszek komputerowych, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy, podkładki pod myszy komputerowe, podręczne komputery, podręczne komputery PC, pokrowce
na smartfony, pokrowce na urządzenia PDA, programy
do gier komputerowych [oprogramowanie], programy komputerowe, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, projektory, projektory ciekłokrystaliczne [LCD],
projektory do kina domowego, projektory multimedialne,
przenośne komputery, przewody do USB, przewody elektryczne izolowane, przewody USB do telefonów komórkowych, przewody zasilające, radia, radia do pojazdów, radia
przenośne, radia samochodowe, ramki cyfrowe do zdjęć, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych [WAN], routery sieciowe, równoległe
porty komputerowe, rozdzielacze sygnału, rzutniki, serwery
internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty elektronicznej, serwery sieci komputerowych, serwery sieciowe, serwery wydruku,
sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci lokalne (LAN),
sieci rozległe [WAN], sieciowe, pamięci masowe (NAS), skanery, skanery kodów kreskowych, skanery ręczne, skórzane
etui na tablety, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane pokrowce na smartfony, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki do aparatów telefonicznych, słuchawki
dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki muzyczne, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefoniczne, słuchawki
z mikrofonem do komunikacji, słuchawki [zakładane na głowę], smartfony, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony w kształcie zegarka, sprzęt do odczytywania kart, sprzęt komputerowy [hardware], sprzęt peryferyjny
do komputerów, sprzęt stereofoniczny, sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], stabilizatory napięcia, stacje
dokujące do laptopów, stacje robocze [urządzenia komputerowe], statywy do aparatów fotograficznych, systemy komputerowe, tablety, tablety cyfrowe, tablety graficzne, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony
internetowe, telefony komórkowe, telefony komórkowe
z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym, wzrokiem lub sprawnością, telefony VolP, telewizja UHD
(bardzo wysokiej rozdzielczości), telewizory, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory plazmowe, telewizory samochodowe, telewizory z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi
(LCD), telewizyjne kamery, terminale POS, torby do noszenia
komputerów, torby na aparaty fotograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego, torby przystosowane
do noszenia aparatów fotograficznych, torby specjalnie przystosowane do aparatów, fotograficznych i sprzętu, fotograficznego, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, urządzenia
do monitorowania niemowląt, urządzenia do wyświetlania,
odbiorniki, telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania, filmów video, urządzenia telewizyjne, wagi elektroniczne, wagi
kuchenne, wagi łazienkowe, wykrywacze dymu, zasilacze
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awaryjne UPS, zasilacze sieciowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe
do telefonów, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami,
35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, handel, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich
w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi, transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi, sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi sprzedaży detalicznej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży hurtowej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży przez Internet AGD/RT/, usługi sprzedaży przez Internet sprzętu komputerowego i oprogramowania .

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 464604
(220) 2016 12 01
(731) PERDEUSZ BARTŁOMIEJ, Rzeszów
(540) PERINVEST

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wycena nieruchomości, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje
majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania
nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, udzielanie pożyczek na nieruchomość, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena i wycena nieruchomości, zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowania
zakupu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości
dzierżawionych, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie dzierżawy
[tylko nieruchomości], inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi związane ze współwłasnością nieruchomości,
planowanie finansów w zakresie nieruchomości, wyceny
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie
ubezpieczania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomo-
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ści, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania
dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, odbieranie długów
z tytułu wynajmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, wycena finansowa majątku
osobistego i nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości
krytych strzechą, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej,
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
[usługi finansowe], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, wybór i nabywanie nieruchomości [w
imieniu osób trzecich] usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
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dlu detalicznego, 37 konserwacja nieruchomości, sprzątanie
nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących
planowania nieruchomości, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, ocena i badanie nieruchomości pod
kątem obecności materiałów niebezpiecznych.
464631
(220) 2016 12 01
MEDIA JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WELDE
(510), (511) 8 brzytwy, cążki do skórek, dłuta, maczety, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, miecze,
narzędzia do skórowania zwierząt, noże, noże ceramiczne,
noże do otwierania ostryg, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], noże
do usuwania rybich łusek, noże kowalskie, noże kuchenne
do obierania, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], osełki
do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, ostrza [broń], ostrza
[narzędzia ręczne], ostrzałki, paski skórzane do ostrzenia,
piły, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy,
przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy tnące [narzędzia
ręczne], rębaki [noże], ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, scyzoryki, sekatory, sztućce stołowe [noże, widelce
i łyżki], sztylety, tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne,
tasaki do siekania mięsa, toporki, topory rzeźnicze, uchwyty
do osełek, zestawy do golenia, zestawy do manicure.

(210)
(731)

(210) 464632
(220) 2016 12 01
(731) KULESZA ANDRZEJ KAZIMIERZ, Warszawa
(540) NDame ND

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 ozdoby, biżuteria, złota i srebrna biżuteria
i wyroby jubilerskie: bransoletki, breloczki, broszki, kolczyki, szpilki i zapinki do krawatów, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, obrączki, pierścienie, puchary, puderniczki, spinki
do mankietów, sprzączki, szkatułki na biżuterię, złota i srebro surowe lub klepane, 16 druki, szablony, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, broszury,
materiały do modelowania, rysunki, szablony, wykroje krawieckie, wzory do haftowania, 18 galanteria, skóra i imitacja
skóry, torby, torebki do noszenia, aktówki, dyplomatki, worki i torby, torby bagażowe, torebki odzieżowe, torebki podręczne, torby podróżne na ubranie, walizy, walizki, portfele, portmonetki i sakiewki, etui na klucze, worki na odzież
do podróży, torby i worki kąpielowe, torby plażowe, plecaki,
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kosmetyczki podróżne, paski, futra, wyroby ze skór zwierzęcych, pudła na kapelusze, parasole, parasolki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież, okrycia damskie i męskie,
ubrania, garnitury, marynarki, spodnie spódnice, kurtki, żakiety, garsonki, kostiumy damskie, odzież damska i męska,
spodenki, koszule, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, skafandry, kostiumy kąpielowe, stroje kąpielowe, slipy, skarpety, rajstopy, rękawiczki,
szale, szaliki, apaszki, krawaty, dodatki do odzieży, paski
do odzieży, bielizna osobista męska i damska, podkoszulki,
piżamy, obuwie, półbuty, buty sznurowane, botki, kalosze,
cholewki do obuwia, getry, buty sportowe, narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały, nakrycia głowy,
czapki, kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty, 35 reklama, sprzedaż, usługi sprzedaży wyrobów tekstylnych,
wyrobów ze skóry i imitacji skóry, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, sprzedaż internetowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa w zakresie biżuterii,
bransoletek, bransoletek do zegarków, broszek, budzików,
diamentów, dzieł sztuki z metali szlachetnych, kamieni półszlachetnych, kamieni szlachetnych, kolczyków, łańcuszków, medalionów, metali szlachetnych nieprzetworzonych
lub pół przetworzonych, naszyjników, obrączek, platyny,
srebra nieprzetworzonego lub kutego, stopów metali szlachetnych, sztabek metali szlachetnych, zegarków, zegarów,
złota nieprzetworzonego lub kutego, 40 obróbka materiałów, barwienie futer, obuwia, skór, tkanin, dekatyzowanie
tkanin, druk sitowy, garbarstwo, hafciarstwo, impregnacja
ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie, prace badawcze, usługi projektowania na rzecz osób trzecich
w dziedzinie odzieży.
464637
(220) 2016 12 01
FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radonice
(540) TRES AMIGOS
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa w tym: ekstrakty, koncentraty, buliony,
galaretki, kompoty, dżemy, przetwory jarzynowe, przetwory
owocowe, zupy, warzywa kiszone, w puszkach, pikle, marynaty, oliwki marynowane, cebula prażona, papryka marynowana, kukurydza konserwowa, pomidory do celów kulinarnych,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, sałatki warzywne
i owocowe, przyprawy warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, sałatka ogórkowa, tortilla, żurawina, 30 kawa,
herbata, kakao, mleko, napoje na bazie tych produktów, cukier, produkty zbożowe, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciasto, słodycze, lody spożywcze, syropy, musztarda, przyprawy,
sosy, sos pomidorowy, ketchup, sos do sałatek i deserów, relish, majonez, dressing, aromaty do żywności, galaretki, zioła
konserwowane, ziemniaki do celów spożywczych.

(210)
(731)

464667
(220) 2016 12 02
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) amunodin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów Ieczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-

(210)
(731)
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wotnych, 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) 464668
(220) 2016 12 02
(731) LUBOMIRSKA-AKSAMIT GABRIELA MARIA, Kraków
(540) Manufacture Bröel-Plater

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.09.02
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki, akwaforty, akwarele, obrazy, malarstwo, albumy do wklejania, almanachy, aparaty do wykonywania
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze
z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
atlasy, atrament, atrament korektorski, banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, bilety informacyjne, biurowe
maszyny do stemplowania, bloki, bloki do pisania, bloki listowe, papeteria, bloki rysunkowe, błony wartościowe, broszury,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki
do nosa papierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry z czcionki drukarskiej, cyrkle kreślarskie, periodyki, czasopisma, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski
kreślarskie, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, drukowane rozkłady, ekierki, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, folia samo
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, flamastry, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami
powietrza, formularze, fotografie, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego,
futerały na matryce, galwanotypy, gazety, glina do modelowania, globusy, klej do papieru lub do użytku domowego,
grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze wpuszczane w pulpit, kałamarze, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej,
artykuły papiernicze, karty, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami,
karły pocztowe, kasetki na papeterię, klamry, zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, koperty, biurowe
urządzenia do stemplowania, koperty, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, korektory w płynie, korektory w taśmie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda
do znakowania, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki dla drukarzy, linijki rysownicze, litograficzne
dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, mapy,
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki
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do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
z papieru, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania,
matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby dla artystów malarzy, modelina polimerowa,
naklejki adresowe, nalepki, naklejki, nawilżacze, nawilżacze
do powierzchni klejących, niszczarki, notatniki, notesy, notesy podręczne, noże do papieru, numeratory, obrazy oprawione lub nie, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór,
obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce, odciskarki
do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki, obwoluty,
okładki na czeki, okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury
lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów
do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, oprawianie fotografii, oprawy do ołówków,
osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy
przyrządy kreślarskie, kasetki ozdobne na papeterię, papier,
papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania,
papier filtracyjny, papier higieniczny, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach, papier Xuan,
papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania,
pastele kredki, perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, pudełka na stemple, pieczęcie, pinezki, pióra, pióra wieczne, pióra
ze stali, piórka do rysowania, piórniki, wzorce pism do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa,
płótno introligatorskie, podpórki do utrzymywania książek
w pozycji pionowej, podręczniki, podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, portrety, powielacze, programy komputerowe, prospekty, przebitki, przezrocza, przybory do pisania, przybory do pisania, przybory
szkolne, przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe
lub papierowe, pudełka na farby, artykuły szkolne, pudła tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii, rejestry, księgi
główne, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzinowe, ryciny, rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, zestawy rysunkowe,
komplety kreślarskie, segregatory, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące
biurowe, skrobia do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, stojaki na stemple,
suszki do piór, szablony, szablony, szczotki do pisania, pędzle
malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy,
ryty, śpiewniki, taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki,
skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torebki do pakowania, torebki papierowe
w kształcie stożka, tusz, ulotki, wydruki graficzne, wyroby
z kartonu, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze,
21 wyroby ceramiczne, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, osłony na doniczki, dozowniki mydła,
dzbanki, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy, dzieła
sztuki z porcelany i/lub z ceramiki, dziobki naczyń, nieelek-
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tryczne ekspresy do kawy, filiżanki, figurki z porcelany, ceramiki, glonu, garnki, pokrywki do garnków, garnki do gotowania na parze, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, majolika, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli, miseczki, naczynia, naczynia
ceramiczne, pucharki na owoce, patery, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, rozpylacze do perfum, serwisy do kawy,
serwisy do herbaty, zastawy stołowe, statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny, talerze, tace do użytku domowego, świeczniki, wazony, wyroby garncarskie, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, kwefy jako
odzież, berety, bluzy, kombinezony, boa na szyję, botki, bryczesy, apaszki, chusty, fulardy, cylindry jako kapelusze, czapki
jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, daszki jako nakrycia
głowy, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espadryle,
etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, gabardyna jako tkanina do ubrań, garnitury, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe jako odzież, kombinezony, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
legginsy, liberie, manipularze jako płaska przepaska do liturgii, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako
odzież, mundury, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako odzież,
napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
obuwie, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia
wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia, ornaty,
palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, poncza, prochowce, rajstopy, rękawiczki jako
odzież, skarpetki, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, togi, turbany, chapellerie jako visières daszki do kapeluszy, woalki jako część odzieży cienka przejrzysta tkanina okrywająca twarz, wyprawka dziecięca
w formie ubrań, wyroby pończosznicze, 29 ajvar jako pasta
warzywna, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy,
anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita
śmietana, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, konserwowy czosnek, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki
jadalne, galarety mięsne, jadalne gniazda ptaków, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus jako pasta z ciecierzycy, przetworzona ikra rybia, dżem
imbirowy, jaja, jadalne jaja ślimacze, jaja w proszku, przetwory do zupy jarzynowej, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta
kwaszona, kaszanka, kawior, kefir, kefir jako napój mleczny,
kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa jako kimchi,
klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty
rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe, krewetki różowe nieżywe, krokiety, olej kukurydziany, kumys jako napój
mleczny, langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, owoce lukrowane, łosoś, łój spożywczy, małże nieżywe, małże jadalne
nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko
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sojowe jako namiastka mleka, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, oleje jadalne, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych jako żywność, orzechy preparowane, orzeszki
arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów
spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane,
poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier
jabłkowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa jako miazga owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby
nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy,
skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, soki roślinne
do gotowania, mięso solone, sos żurawinowy jako kompot,
strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,
śledzie, bita śmietana, śmietana jako produkty mleczarskie,
tahini jako pasta z ziarna sezamowego, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji
tłuszczów jadalnycłi, tłuszcz kokosowy, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkacłi, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, wyciągi
z wodorostów do celów spożywczych, chrupki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzenia zupy, przetwory
na zupy jarzynowe, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe jako przetwór cukierniczy, biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmietany, brioszki jako słodkie bułeczki, bułka
tarta, bułki, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb,
chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, przyprawa chow-chow, przyprawa chutney jako gęsty sos, ciasta,
mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku,
cukier, cukierki, cukierki miętowe, przyprawa curry, cykoria
jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada,
napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów
esencyjnych, galaretki owocowe jako słodycze, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych,
gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki jako przyprawa, grysik kukurydziany,
napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir jako przyprawa, imbirowe
pieczywo w postaci piernika, mąka z jęczmienia, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, napoje na bazie kakao-a, wyroby z kakao-a,
kanapki, kapary, cukierki karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa,
napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, kawa nie palona, kisze, kit pszczeli, kleik
spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania
żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza
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mielona, kukurydza palona, popcorn jako prażona kukurydza, mąka kukrydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka,
mamałyga jako potrawa na wodzie lub mleku, kurkuma
do żywności, kuskus jako kasza, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód
do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier
do ciast, lukrecje jako produkty cukiernicze, majonezy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makaron rurki, makaron
wstążki, makarony, marcepan, marynaty, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe jako
sosy, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów inne niż esencje, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi,
ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies
łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi jako
przyprawy, pastylki jako cukierki, paszteciki, pesto, pieczywo
imbirowe w postaci piernika, pieprz, przyprawa pieprz przyprawy, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki
kukurydziane, cukierki pomadki, sosy z pomidorów, pralinki,
propolis, ciasto w proszku, proszek do pieczenia, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, ciasteczka ptifurki,
puddingi, relish sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty roślinne zastępujące kawę, mączka z roślin
strączkowych, ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siemię lniane do celów
spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze jako cukierki, słodycze do ssania, słodziki naturalne, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, herbatniki
słodowe, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi jako przyprawy, mąka sojowa, sos sojowy, lody sorbety, sosy jako przyprawy, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, przyprawa szafran, tabule jako
sałatka z kuskus, tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille, aromat waniliowy, wanilina jako aldehyd substytut wanilii, wermiszel, wodorosty
jako przyprawa, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele
angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, żywność
na bazie mąki, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, wody gazowane, pastylki
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów,
jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako
napój bezalkoholowy, lemoniada, syropy do lemoniady, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne jako napoje, mleko migdałowe jako napój, mleko orzechowe jako
napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje owocowe bezalkoholowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe bezalkoholowe, orszada, soki owocowe, owocowe nektary, bezalkoholowe pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy jako napój, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, woda selcerska, napoje serwatkowe, soki owo-
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cowe, soki warzywne jako napoje, sok jabłkowy, sorbety jako
napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholi, esencje alkoholi, alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka, aperitify, arak, baijiu, brandy,
curaçao, cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik,
kirsz, koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe, napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej, wino
z wytłoczonych winogron, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
464710
(220) 2016 12 03
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE michałki z Siemianowic
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.04.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.
464711
(220) 2016 12 03
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Michałki Piastowskie

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.
464712
(220) 2016 12 03
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Hanka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.03.04, 26.03.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.
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464715
(220) 2016 12 05
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1923 Hanka SIEMIANOWICE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze,
galaretki, wafle, 35 usługi w zakresie ekspozycji oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących wyroby
cukiernicze, czekoladowe i słodycze pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach oraz za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu, promocji,
reklamy, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
464732
(220) 2016 12 05
KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA F.H.,
Gorzów Wlkp.
(540) Mito-Pharma

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych
związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium
medyczne.
464749
(220) 2016 12 05
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) aqua energy
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony,
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje
eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania
kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce(210)
(731)
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lów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła,
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.
464781
(220) 2016 12 05
KAWECKA MARTA KANCELARIA AWOKACKA,
Wrocław
(540) LB LegalnaBudowa.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, usługi doradztwa
budowlanego, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, 45 usługi prawne.
(210) 464788
(220) 2016 12 06
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Punkt Rozpoznający

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.09, 24.15.11
(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, 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty,
podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje, foldery, katalogi, informatory,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki
z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły
i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne
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na foliach, 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, grzechotki,
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 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, 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 zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(210) 464794
(220) 2016 12 06
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Tut Tut Autka
(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, 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty,
podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje, foldery, katalogi, informatory,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki
z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły
i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne
na foliach, 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, grzechotki,
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 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, 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
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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 zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(210) 464797
(220) 2016 12 06
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Tut Tut Autka

(531) 18.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 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, 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty,
podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje, foldery, katalogi, informatory,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki
z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły
i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne
na foliach, 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, grzechotki,
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 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i szkółek sportowych, 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 zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
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(210) 464799
(220) 2016 12 06
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank Bezpieczeństwo w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi,
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych,
35 świadczenie usług - także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w tym portali społecznościowych obejmujących: usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, usługi w zakresie handlowych informacji i porad
udzielanych klientom i potencjalnym klientom, usługi udzielania odbiorcom usług bankowych informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne, usługi pomocy w zakresie
działalności gospodarczej związane z zakładaniem banków
i spółek prawa handlowego, 36 usługi bankowe i finansowe,
usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii
teleinformatycznych, usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetarna, świadczenie - także
przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w tym
portali społecznościowych - usług, które obejmują: usługi
konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych, usługi
udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców usług
bankowych o ich sytuacji finansowej, pomocy w zakresie
gospodarowania finansami odbiorców usług bankowych,
informacji przeznaczonej dla odbiorców i/lub potencjalnych
odbiorców usług bankowych o możliwościach korzystania
z produktów i usług bankowych, analizy finansowe, usługi
w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych,
bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu papierami wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego,
usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwierania akredytyw, udzielania kredytów oraz
pożyczek, transakcji finansowych i elektronicznego transferu
kapitału, usługi: maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozytowe, usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych i czekowych,
udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania
wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nieruchomości, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek, udzielania i potwierdzania poręczeń,
dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont
depozytowych papierów wartościowych, przechowywania
przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia funkcji
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
administrowania funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób, usługi: prowadzenia rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników
funduszy inwestycyjnych, przyjmowania zleceń nabywania
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, dokonywania zamiany wierzytelności na składniki majątku dłuż-
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nika, prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania banków i spółek prawa handlowego.
464800
(220) 2016 12 06
MO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Choszczno
(540) 3Re. co reworked - refurished - recycled
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 24.15.03, 24.15.05, 24.15.11, 24.15.13,
24.17.08
(510), (511) 35 pośrednictwo w obrocie odpadami przemysłowymi i surowcami wtórnymi, obrót złomem metalowym
i odpadami z tworzyw sztucznych, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w kraju i za granicą,
gromadzenie informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska,
39 zbieranie odpadów, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zbieranie i sortowanie baterii i akumulatorów, składowanie
i magazynowanie odpadów, transport i wyładunek odpadów, usługi transportu i magazynowania złomu i innych
surowców wtórnych, 40 usługi recyklingowe, recykling odpadów, recykling złomu, obróbka odpadów, przetwarzanie
odpadów, unieszkodliwianie odpadów i odpadków, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, usługi w zakresie zarządzania odpadami z recyklingu,
udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów,
doradztwo związane z recyklingiem odpadów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem
odpadów, recykling zużytego sprzętu elektronicznego oraz
baterii i akumulatorów, obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów (odzyskiwanie surowców wtórnych), obrót surowcami wtórnymi (skup - sprzedaż) zwłaszcza złomem
metali nieżelaznych, publikowanie tekstów i usługi wydawnicze, usługi drukarskie, skup i sortowanie odpadków oraz
surowców wtórnych, unieszkodliwianie odpadów metodą
przetwarzania, sortowanie odpadów i surowców wtórnych
metodą przetwarzania, utylizacja odpadów i surowców
wtórnych, utylizacja sprzętu komputerowego, elektronicznego, energetycznego, telekomunikacyjnego, RTV, AGD,
przetwarzanie odpadów i surowców wtórnych, utylizacja
odpadów z odzyskiem użytecznych materiałów i surowców
wtórnych, usługi w zakresie złomowania, sortowania i przerobu złomu oraz sortowanie, recyklingu i utylizacji innych surowców wtórnych, niszczenie odpadów, nośników danych,
produktów wycofanych ze sprzedaży jak i towarów zajętych,
unieszkodliwianie odpadów.
464804
(220) 2016 12 06
INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew
(540) integra Grupa SuperDrob

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pasza, karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasza dla zwierząt tucznych (trzody chlewnej, drobiu, bydła), mieszanki paszowe, dodatki do pasz, koncentraty
paszowe, koncentraty białkowo - witaminowe, premiksy paszowe, pokarm dla zwierząt, pokarm dla ptaków, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, pasza odżywcza, wzmacniająca,
wzmacniające substancje odżywcze dla zwierząt, produkty
do hodowli zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych,
proteiny dla zwierząt, preparaty wspomagające niesienie się
drobiu, jaja wylęgowe, żywe zwierzęta, drób, pisklęta, 44 doradztwo i pomoc w zakresie żywienia, profilaktyki oraz ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, usługi w zakresie nadzoru
weterynaryjnego i zootechnicznego.
464805
(220) 2016 12 06
ALGI CHAMOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Chyliczki
(540) ALGI Chamot natura dla SPA & Gabinetów
kosmetycznych
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(210) 464825
(220) 2016 12 07
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) FONIX – Twój pierwszy ratunek na ból ucha
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
464826
(220) 2016 12 07
SALEM ELMAADALAWI SALAMO ALIKOM,
Skarżysko-Kamienna
(540) Sultan Kebab
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 25.01.25, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje z grillem, usługi kateringowe.
464827
(220) 2016 12 07
IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA,
Goździelin
(540) IZOTERM

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 3 maseczki kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, olejki do celów
kosmetycznych.
464822
(220) 2016 12 07
LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) special food
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do wytwarzania materiałów izolacyjnych (styropianu), 17 materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła (styropian).
(210) 464829
(220) 2016 12 07
(731) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa
(540) GCA GROM COMBAT ADVENTURE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne,
piwo.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczniki, 41 organizowanie i prowadzenie: sympozjów, konferencji,
warsztatów, zjazdów, imprez sportowych, obozów sportowych, obozów wakacyjnych, obozów i zajęć integracyjnych,
zawodów i zajęć sportowych przy użyciu urządzeń sportowych, zawodów i zajęć strzeleckich, zawodów i zajęć na wodzie, zawodów i zajęć polegających na jeżdżeniu specjalnie
przygotowanym samochodem, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej
i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania
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tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych
niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich
nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania
konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób.
(210) 464837
(220) 2016 12 07
(731) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice
(540) 11 WORKS

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących,
8 bagnety, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrządy do ogłuszania bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży
do papieru i noży chirurgicznych lub zawartych w tej klasie,
noże myśliwskie, ostrza do broni, pałki, pałki policyjne, pochwy do szabli, scyzoryki, siekiery, stal narzędziowa, sztylety,
toporki, siekierki, 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, siatki bezpieczeństwa, lunety celownicze do broni palnej, dalmierze, etui
na okulary, filtry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie,
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony
dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, lornetki,
lunety, maski do nurkowania, maski ochronne, wykrywacze
metali stosowane w przemyśle lub wojsku, nakolanniki dla
robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami,
promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, przyrządy
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, osłony do ochrony
twarzy robotników, kaski ochronne, okulary ochronne, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy,
zatyczki do uszu do nurkowania, 13 amunicja, broń balistyczna, pociski balistyczne, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki do broni, broń dla zmotoryzowanych jednostek uzbrojenia, broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, broń palna,
celowniki do broni palnej, urządzenia do celowania w broni
palnej inne niż lunety celownicze, wyciory do broni palnej,
zamki do broni palnej, broń palna myśliwska, broń palna
sportowa, lusterka celownicze do strzelb i karabinów, kolby karabinowe z drewna, kapiszony, spłonki błyskowe inne
niż zabawki, lufy do karabinów, łoża do karabinów, karabiny
maszynowe, przyrządy do ładowania nabojów, ładownice,
taśmy na naboje, łuski nabojowe, pistolety, moździerze, naramienne pasy do broni, pistolety, pistolety pneumatyczne,
pociski, podstawy dział, rewolwery, spłonki zapłonowe, zabezpieczenia spustu w strzelbach, strzelby, proch strzelniczy,
śrut ołowiany dla myślistwa, taśmy amunicyjne, 18 aktówki,
dyplomatki, chlebaki, kufry podróżne, pagony, pasy żołnierskie, plecaki, portfele, sakwy myśliwskie, pasy skórzane,
smycze, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, walizki, uprząż, 25 bezrękawniki, berety, buty, kamizelki,
kamizelki taktyczne, kombinezony, koszule, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, mundury, nakrycia głowy, nauszniki,
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ochraniacze-kołnierze, odzież wodoodporna, pancerze, paski, rękawiczki, spodnie, swetry, T-shirty, kieszenie do odzieży,
28 nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała, ochraniacze
łokci, broń do paint-balla, pistolety do paint-balla, amunicja
do paint-balla, taktyczne panele udowe jako ochraniacze
ciała.
(210) 464853
(220) 2016 12 07
(731) BIEGAŃSKI TYTUS FERITA, Tyniec Mały
(540) ferita
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu przemiennego], aparatura do odtaczania
piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohakowe
[drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony, brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne niż
do pojazdów, części hamulcowe inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie
złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drukarki
3D, dynama do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody
do urządzeń spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia
do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia
do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa
domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory
rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki
kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów
do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie
do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia
do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi
do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego
odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki
zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały
dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, koła maszyn,
koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, kondensatory
pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, konwertory
katalityczne, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn,
motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły
maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajarki
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[maszyny], krążki [części maszyn], krosna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutownicze na gaz,
lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
loża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska
[części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska
kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory
przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do siekania
mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla
odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszyny do budowy
torów kolejowych, maszyny do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania
skóry, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny
do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania,
maszyny do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet
do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby,
maszyny do napełniania butelek, maszyny do obrębiania,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny
do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania,
maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny
do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny
do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla
przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny
do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do usuwania odpadków, maszyny
do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny
do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania
prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny kopiące
rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów,
maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy
do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części maszyn],
mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny
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odśrodkowe, napełniarki, napędy pedałowe do maszyn
do szycia, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części
maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, obicia
do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy
drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne,
obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca inne
niż do pojazdów, okładziny szczęk hamulca inne niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osłony
maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, oszczędzacze
paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, pasy
do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do przenośników, pasy do silników,
pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły
[maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania
darni, pługi śnieżne, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien,
pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn],
podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki
do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy
do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy
smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne,
prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice
do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki
dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki
do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze
żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do -), przesiewanie
(instalacje do -), przetrząsacze do siana, przędzarki, przyrządy
do polerowania butów, elektryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory
prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów
przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne
do motocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], separatory, separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki do łodzi,
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silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki
na sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki inne niż do pojazdów lądowych,
sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrzynie biegów inne niż do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki
na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe,
sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny
[części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne
do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły
do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty [części
maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy,
szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe
[elektryczność], szpule [części maszyn], szpule do krosien
tkackich, szycie (maszyny do -), świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników
diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne
do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki
do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurzaczy, transportery
pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn],
uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowania butelek,
urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia
do napowietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania
tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia do szypułkowania
[maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia
do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania
i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia
przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki,
walce do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, wały napędowe inne niż do pojazdów lądowych, wciągarki do sieci
[rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki
ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka / śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne koła
inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące],
zamiatarki drogowe [samojezdne|, zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn],
zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części
maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki,
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zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie
masztowe.
464887
(220) 2016 12 07
ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) skilo GROW YOUR TALENTS
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 42 oprogramowanie jako usługa
[SaaS].
464935
(220) 2016 12 08
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) NIEPRZECIĘTNY MIX OWOCÓW FRUGO
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze
i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku, napoje na bazie kawy, kakao, herbaty
i czekolady, mrożone napoje, napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające mleko, 32 napoje
bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje
zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe.
(210)
(731)

(210) 464973
(220) 2016 12 09
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Linia Tut Tut Autka
(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, 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty,
podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje, foldery, katalogi, informatory,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki
z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły
i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne
na foliach, 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, grzechotki,
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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 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, 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 zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(210) 464975
(220) 2016 12 09
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Punkt Rozpoznający
(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, 16 wyroby z papieru,
kartonu i tektury: publikacje, książki, broszury, prospekty,
podręczniki, inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje, foldery, katalogi, informatory,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, plansze, formatki
z żetonami, karty, opakowania z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły
i materiały piśmienne, materiały informacyjne i dydaktyczne
na foliach, 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, grzechotki,
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 działalność sportowa, szkolenia
w zakresie prowadzenia klubów i spółek sportowych, 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 organizowa-
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nia, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych
form kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów,
zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe.
465000
(220) 2016 12 09
BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Butryny
(540) Od rozrywki do biznesu!
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez integracyjnych, konferencji, konkursów, bankietów, obozy wakacyjne,
obozy sportowe, organizowanie przyjęć, organizowanie bali,
organizowanie zawodów sportowych, rozrywka.

(210)
(731)

465019
(220) 2016 12 09
GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) getfresh
(510), (511) 9 automaty do dystrybucji wody, 11 urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia chłodnicze, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę i do schładzania wody, sterylizatory i urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, 32 wody
niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane, mineralne,
aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie
owoców, 39 pakowanie, magazynowanie, transport i dostarczanie wody, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność
i napoje.
(210)
(731)

(210) 465020
(220) 2016 12 09
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) Śmiłówka
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki
owocowe, 35 reklama i promocja owoców i produktów
spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce,
sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
(210) 465021
(220) 2016 12 09
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) Sad Śmiłowice
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki
owocowe, 35 reklama i promocja owoców i produktów
spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce,
sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
(210) 465022
(220) 2016 12 09
(731) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa
(540) Śmiłowice

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki
owocowe, 35 reklama i promocja owoców i produktów
spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce,
sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
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465063
(220) 2016 12 12
SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FEMIFLAMAX
(510), (511) 5 leki, dietetyczne substancje oraz żywność
i napoje do celów medycznych, suplementy diety, materiały
dla celów medycznych, 16 książki, poradniki dla pacjentów
i aptek, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
reklamowe, 35 administrowanie programami lojalności,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, telemarketing, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama.

(210)
(731)

(210) 465081
(220) 2016 12 12
(731) KOT-PIEKUT KATARZYNA, Warszawa
(540) BAARON by FKB

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, 21 przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.
465088
(220) 2016 12 12
SNAPBOOK A. SKIBA, P. MUCHA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Świdnik
(540) SnapBook
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do telefonów
komórkowych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych
i komputerów przenośnych, oprogramowanie do przesyłania
cyfrowych zdjęć, filmów, obrazów i tekstu za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do urządzeń sieciowych do przetwarzania płatności elektronicznych, które można pobrać z globalnej sieci komputerowej,
oprogramowanie do modyfikowania wyglądu, umożliwiające
przesyłanie zdjęć i filmów, oprogramowanie do edycji zdjęć
oraz nagrywania i edycji filmów wideo, oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APl), oprogramowanie w celu umożliwienia przesyłania,
pobierania, uzyskiwania dostępu, publikowanie, wyświetlanie,
znakowanie, streaming, łączenie, oprogramowanie do strumieniowego przesyłania treści multimedialnych audio-wideo
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej oraz do mobilnych i cyfrowych urządzeń elektronicznych, program komputerowy, który umożliwia użytkownikom tworzenie i dostęp
do informacji o sieci społecznej w tym książki adresowej, listy
znajomych, profili, preferencji i danych osobowych, oprogramowanie do zarządzania danych kontaktowych w książce adresowej, elektroniczne bazy danych w dziedzinie rozrywki zapisane na nośniku komputerowym, oprogramowanie do gier,
aparaty fotograficzne, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały biurowe, materiały drukowane, publikacje drukowane,
reklamy drukowane, drukowane rozkłady, czcionki drukarskie,
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formularze [blankiety, druki], obrazy i zdjęcia, albumy do wklejania, fotografie [wydrukowane], druki, jednorazowe produkty
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 38 usługi transmisji cyfrowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie
danych za pomocą terminali komputerowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja informacji
poprzez kody informatyczne, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, udostępnianie stron internetowych, usługi dostawców usług internetowych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie przekierowywania
do witryn internetowych, zapewnianie dostępu do blogów
internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
usługi konwersji i digitalizacja książek, prasy dla rynku wydawniczego, budowanie rozwiązań technologicznych do sprzedaży e-contentu (aplikacje lOS, Android, Windows Phone),
40 drukowanie, druk sitowy, druk cyfrowy, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie reklam, drukowanie zdjęć, usługi składania druku wywoływanie fotograficzne,
wywoływanie filmów fotograficznych, fotograficzne filmy
(wywoływanie -), wywoływanie i obróbka filmów, wywoływanie filmów, wywoływanie fotograficzne, wywoływanie filmów i powielanie fotografii, udzielanie informacji związanych
z wywoływaniem i obróbką filmów fotograficznych, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], barwienie
tkanin, grawerowanie, wywoływanie zdjęć i filmów.
465092
(220) 2016 12 12
CONSTANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hajnówka
(540) MATECZNIK TRADYCJA Z NATURY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 galaretki owocowe, dżemy, konfitury, kompoty,
grzyby konserwowane, grzyby marynowane, 30 musy owocowe, musy deserowe, musy czekoladowe, miody, syropy, ciasta,
owoce w syropie, herbatki / napary, herbata, kakao, kawa.
465121
(220) 2016 12 13
KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków
(540) KOCYK jakość i tradycja
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
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mowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring
promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
promocyjne, usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności
gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz
bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu środków czystości, chemii
gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, usługi
zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport,
dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw
własności przemysłowej.
465124
(220) 2016 12 13
KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków
(540) KOCYK jakość i tradycja
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.03
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring
promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
promocyjne, usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności
gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
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dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz
bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu środków czystości, chemii
gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, usługi
zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport,
dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw
własności przemysłowej.
(210) 465125
(220) 2016 12 13
(731) WIĘCKIEWICZ WOJCIECH ROYAL HOME, Elbląg
(540) ROYAL KITCHEN
(510), (511) 20 meble.
465126
(220) 2016 12 13
KOC ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KOCYK, Kraków
(540) KOCYK
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring
promocyjny, telemarketing, usługi w zakresie merchandisingu, usługi w zakresie franchisingu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi
promocyjne, usługi w zakresie wystaw handlowych i reklamowych i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności
gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz
bezalkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu środków czystości, chemii
gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higienicznych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność i napoje, usługi
zaopatrzenia osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi po-

(210)
(731)
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średnictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych
i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport,
dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów, 45 licencjonowanie praw
własności przemysłowej.
465130
(220) 2016 12 13
FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) Ence Pence
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, reprodukcje graficzne, broszury,
prospekty, publikacje drukowane, fotografie, fotografie ukazujące potrawy i napoje, formularze jako druki, kalendarze,
kartki z życzeniami, opakowania na butelki i słodycze, wyroby cukiernicze z kartonu lub papieru, folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa do paletyzacji, etykiety
nie z materiału tekstylnego, naklejki adresowe, papier do pakowania, papierowe podstawki pod karafki, książki jako podręczniki, śpiewniki, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
taśmy przylepne do celów papierniczych i do użytku domowego, teczki i skoroszyty jako artykuły biurowe, torebki
i woreczki do pakowanie z papieru i tworzyw sztucznych,
pudełka z kartonu, zakładki do książek, 30 batony zbożowe,
bułeczki słodkie, burrito, chałwa, cheeseburgery, przekąski,
chipsy jako produkty zbożowe, cukierki, czekolada, gofry,
guma do żucia, lody spożywcze, kanapki, krakersy, herbatniki, marcepan, mięso zapiekane w cieście, muesli, musy
deserowe, napoje na bazie kakao, czekolady i kawy, orzechy,
bakalia, bakalia w czekoladzie, płatki kukurydziane, przyprawy smakowe, puddingi, sorbety, wafle, wyroby cukiernicze,
ciastka, przyprawy korzenne, żelki, 43 bary szybkiej obsługi,
bufety, kafeterie, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje,
usługi barowe.
465131
(220) 2016 12 13
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAXIprofi

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia mechaniczne do obróbki żywności, pakowarki próżniowe do żywności, elektryczne ostrzałki
do noży, wyciskarki elektryczne do soków, kruszarki elektryczne do lodu, miksery, sokowirówki, blendery, wałkowarki,
maszynki do mięsa, obieraczki do ziemniaków, piły do kości,
szatkownice do warzyw, zmywarki do naczyń, makaroniarki,
11 urządzenie elektryczne i gazowe dla gastronomii do obróbki termicznej żywności, patelnie gastronomiczne, frytkownice, gofrownice, grilownice, płyty grillowe, naleśnikarki,
bemary nastawne, tostery, opiekacze, piece kuchenne, piece
gastronomiczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, gyrosy opiekacze, urządzenia do hot-dogów, witryny podgrzewane
do prezentowania żywności, podgrzewacze, warniki, zaparzacze do kawy, ekspresy do kawy, schładzacze do żywności,
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lodówki, kostkarki, lampy uv, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, zamrażarki, bemary elektryczne, płyty grzewcze, kontakt
grille, stoły chłodnicze i stoły mroźnicze, 20 meble dla gastronomii, meble stalowe, meble składane dla gastronomii,
meble robocze dla gastronomii, stoły robocze, regały, szafy,
półki, kloce masarskie, 21 termosy transportowe ze stali nierdzewnej, termosy z kranem ze stali nierdzewnej.
465133
(220) 2016 12 13
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIDIprofi

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia mechaniczne do obróbki żywności, pakowarki próżniowe do żywności, elektryczne ostrzałki
do noży, wyciskarki elektryczne do soków, kruszarki elektryczne do lodu, miksery, sokowirówki, blendery, wałkowarki,
maszynki do mięsa, obieraczki do ziemniaków, piły do kości,
szatkownice do warzyw, zmywarki do naczyń, makaroniarki,
11 urządzenie elektryczne i gazowe dla gastronomii do obróbki termicznej żywności, patelnie gastronomiczne, frytkownice, gofrownice, grilownice, płyty grillowe, naleśnikarki,
bemary nastawne, tostery, opiekacze, piece kuchenne, piece
gastronomiczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, gyrosy opiekacze, urządzenia do hot-dogów, witryny podgrzewane
do prezentowania żywności, podgrzewacze, warniki, zaparzacze do kawy, ekspresy do kawy, schładzacze do żywności,
lodówki, kostkarki, lampy UV, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, zamrażarki, bemary elektryczne, płyty grzewcze, kontakt
grille, stoły chłodnicze i stoły mroźnicze, 20 meble dla gastronomii, meble stalowe, meble składane dla gastronomii,
meble robocze dla gastronomii, stoły robocze, regały, szafy,
półki, kloce masarskie, 21 termosy transportowe ze stali nierdzewnej, termosy z kranem ze stali nierdzewnej.
465163
(220) 2016 12 14
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) #KARTA MILION WARTA
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(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,
usługi płatności między użytkownikami telefonów, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
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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, 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 (Personal 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, 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, transmisja strumieniowa, 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 high-definition, telewizory,
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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 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 (Personal 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
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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 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 high-definition,
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 online, doradztwo w sprawach
finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (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, 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
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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 sygnału
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 online 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, 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 konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
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 spektakli 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, wypożycza-
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nie 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 pośrednictwem 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, organizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie gier i konkursów,
usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe
związane z konkursami, organizowanie konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu,
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) 465182
(220) 2016 12 14
(731) KOCHMAŃSKI MACIEJ, Krzemienica
(540) KOCHMANSKI STUDIO KREACJI

(531) 03.01.08, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne,
etui na cyfrowe, odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory
podręczne, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki],
etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciw-
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słoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui
na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki,etui
typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów
komórkowych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub z imitacji skóry, okulary przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych,
paski do telefonów komórkowych, paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, skórzane
etui na tablety, skurzane etui na telefony komórkowe, torby
do noszenia komputerów, 18 aktówki wykonane z imitacji
skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty
[portfele], etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui
na karty kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry, etui
na klucze z imitacji skóry, etui na klucze, etui na prawo jazdy,
etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, etui futerały na dokumenty, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kufry
bagażowe, kufry i walizki, kufry podróżne, małe plecaki, małe
torby dla mężczyzn, małe walizki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez
ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci,
parasole i parasolki, parasole teleskopowe, parasole, parasolki i parasole (duże), paski do torebek na ramię, paski z imitacji
skóry, pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe,
plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby
na garderobę wykonane ze skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, pokrowce
do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce podróżne na ubrania, portfele
damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania
na pasku, portfele na karty, portfele skórzane, portfele wraz
z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portfele,
portmonetki (wyroby ze skóry), przeciwsłoneczne parasole,
pudła skórzane na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe,
skórzane walizki podróżne, teczki i aktówki, teczki ze skóry,
torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby kurierskie,
torby lekkoatletyczne, torby na garnitury, koszule i sukienki,
torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby naramienne dla
dzieci, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, torby
podróżne [podręczne], torby podróżne [wyroby skórzane],
torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane z imitacji
skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby przenośne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości,
torby sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne,
torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby typu listonoszka, torebki wykonane ze skóry,
torebki-paski na biodra, torebki-paski, torebki, portmonetki
i portfele, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne,
walizki skórzane, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], 25 chustki i apaszki, futra
[odzież], krawaty, muszki, nakrycia głowy, paski (odzież], paski
do smokingów, paski materiałowe [odzież], paski skórzane,
paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, rękawiczki,
szelki.
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(210) 465188
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) LOTAR KRZYSZTOF LOTA

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 filce tapicerskie, formatki z pianki, frytki z pianki, granulaty z pianki, kulki silikonowe, lateks, maty kokosowe
do użycia w produkcji, pianki lateksowe do produkcji materacy, pianki poliuretanowe [półprzetworzone], pianki poliuretanowe trudnopalne, pianki tapicerskie, pianki visco-termoelastyczne do produkcji materacy, włóknina puszysta do użycia
w produkcji, 39 konfekcjonowanie pianki poliuretanowej.
(210) 465190
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) LOTAR SOUNDS MUSIC

(531) 24.17.10, 24.17.13, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w zakresie reklamy i promocji, działalność reklamowa,
marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, promowanie koncertów muzycznych, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
wykonawców muzycznych, 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk, pokazów spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów
z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
nagrań muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo .
(210) 465192
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) THE WHITE TIGERS MUSIC BAND

(531) 03.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk, pokazów spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych
oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem
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słuchaczy i widzów, produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych,
wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy
zespołów muzycznych na żywo .
(210) 465194
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) LOTAR
(510), (511) 17 filce tapicerskie, formatki z pianki, frytki z pianki, granulaty z pianki, kulki silikonowe, lateks, maty kokosowe
do użycia w produkcji, pianki lateksowe do produkcji materacy, pianki poliuretanowe [półprzetworzone], pianki poliuretanowe trudnopalne, pianki tapicerskie, pianki visco-termoelastyczne do produkcji materacy, włóknina puszysta do użycia
w produkcji, 39 konfekcjonowanie pianki poliuretanowej.
(210) 465204
(220) 2016 12 15
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) animumu

(531) 01.15.05, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
465223
(220) 2016 12 15
UBM RIWIERA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) PEGAZ
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 04.03.05
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych,
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych: administrowanie i zarządzanie nieruchomościami: agencje mieszkaniowe: agencje nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, usługi dotyczące nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
przechowywanie pojazdów, 43 wynajmowanie sal konferencyjnych. krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej: wynajmowanie sal na zebrania: wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje.
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465235
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril car citrus flash
(510), (511) 3 środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 odświeżacze samochodowe.

(210)
(731)

465237
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril hot fresh
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

465239
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMG! *OH MY GIRL
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.04, 01.15.11, 01.01.03, 26.11.13
(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.
465241
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril first day of spring
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.

(210)
(731)

465259
(220) 2016 12 15
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) BIOHUMUS Life
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy.
465261
(220) 2016 12 15
FIRMA DYSTRYBUCYJNA KABANOS K. SZEPIOŁA S.
STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) WARMIOK Smak prawdziwych wędlin!

(210)
(731)
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(531) 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne,
mięso, mięso konserwowe, mięso solone, smalec, szynka,
wątroba, wędliny, wieprzowina, jelita do wyrobu kiełbas.
(210) 465265
(220) 2016 12 15
(731) KACPRZAK MARIUSZ, Łódź
(540) LongerLife

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, tran, zioła lecznicze.
(210) 465288
(220) 2016 12 16
(731) ZGIERSKIE TOWARZYSTWO ATLETYCZNE, Zgierz
(540) Złota Gala Zapaśnicza ZTA

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie turniejów i rozgrywek sportowych, organizowanie szkolenia sportowców, organizowanie
uroczystości sportowych.
465291
(220) 2016 12 16
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) NAVAS
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli ściennych, stoły, krzesła, komody,
witryny, biurka, regały, szafki, ławy, fronty meblowe, fronty
kuchenne.
(210)
(731)

465292
(220) 2016 12 16
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) ZETO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli ściennych, stoły, krzesła, komody,
witryny, biurka, regały, szafki, ławy, fronty meblowe, fronty
kuchenne.
(210)
(731)
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465294
(220) 2016 12 16
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA
CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE METAMORPHOSIS
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji,
lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała,
żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne
zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki
do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki
do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji
skóry, 8 przybory do pielęgnacji urody, przybory do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu,
elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser
frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki
kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania
zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia
do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji,
urządzenia do pielęgnacji paznokci, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki
do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała,
żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne
zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki
do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki
do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym
urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia
do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów,
(210)
(731)

Nr ZT08/2017

urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu,
elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser
frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi
kosmetyczne, w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi
w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, w tym
usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
(210) 465303
(220) 2016 12 16
(731) ELWIZ SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica
(540) E elwiz

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 okna metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje
metalowe, ściany osłonowe z metalu, 19 okna i drzwi niemetalowe, ściany osłonowe niemetalowe, 35 usługi w zakresie
sprzedaży okien, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych,
37 usługi w zakresie montażu okien i drzwi, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych.
(210) 465305
(220) 2016 12 16
(731) ELWIZ SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica
(540) elwiz

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.07
(510), (511) 6 okna metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje
metalowe, ściany osłonowe z metalu, 19 okna i drzwi niemetalowe, ściany osłonowe niemetalowe, 35 usługi w zakresie
sprzedaży okien, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych,
37 usługi w zakresie montażu okien, drzwi, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych.
(210) 465314
(220) 2016 12 16
(731) CZARNECKA HELENA, Porosły-Kolonia
(540) Forma restaurant & cafe

(531) 27.05.01, 27.05.10, 24.17.25
(510), (511) 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie
-), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), organizowanie
ceremonii rozdania nagród, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie spotkań i konferencji, sympozja związane
z rozrywką, usługi w zakresie konferencji, organizacja przyjęć, degustacje win [usługi rozrywkowe], imprezy kulturalne,
organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 43 usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania
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posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi kateringowe dla firm,
usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe
w prywatnych salach do spotkań biznesowo - towarzyskich,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, imprezy firmowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, usługi cateringowe, usługi kateringowe
obwoźne, usługi kawiarni, usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, kawiarnia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, rezerwowanie
stolików w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, restauracje dla
turystów, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, dostarczanie posiłków dla bezdomnych lub w trudnej sytuacji
życiowej, dostarczanie żywności osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych,
usługi kateringowe dla domów opieki, usługi kateringowe
dla domów spokojnej starości.
465345
(220) 2016 12 19
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) MILCASA
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki
dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło,
masła z dodatkiem oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana,
śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 30 lody,
kleiki spożywcze na bazie mleka, 32 napoje serwatkowe,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji, mleka i produktów mlecz-

(210)
(731)
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nych, zabielaczy do kawy i herbaty, usługi marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(210) 465349
(220) 2016 12 19
(731) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko
(540) ANGEL APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,
43 tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 465355
(220) 2016 12 19
(731) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko
(540) EMPIRE APART APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,
43 tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 465356
(220) 2016 12 19
(731) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko
(540) ART APART APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,
43 tymczasowe zakwaterowanie.
465375
(220) 2016 12 19
NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Nocowanie.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów,
hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, wynajmowanie serwerów www, 43 biura zakwaterowania- hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania na obozach wakacyjnych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210) 465383
(220) 2016 12 19
(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy
(540) ZA
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(210) 465389
(220) 2016 12 19
(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy
(540) ZE
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 465457
(220) 2016 12 20
(731) DESZCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) 7 SAMURAJÓW
(510), (511) 43 usługi barowe, stołówki, usługi restauracyjne,
usługi obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
465460
(220) 2016 12 20
COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BBiC COBRABID - BBC BIURO BADAŃ I CYRTYFIKACJI
(210)
(731)
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jaki, urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej
i ręcznej, sprzęt do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki gimnastyczne, kozły, skrzynie do skoków,
drążki, równoważnie, ławki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne, 42 certyfikacja wyrobów na zgodność z normami,
kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie
ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych i sprzętu sportowego na placach zabaw i w salach
gimnastycznych i sportowych oraz nawierzchni obiektów
małej architektury.
465463
(220) 2016 12 20
BIURO PODRÓŻY INTERGLOBUS TOUR SPÓŁKA
JAWNA ANDRZEJ I TOMASZ BLOCH, Goleniów
(540) Follow me!

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory
szkolne, przybory piśmienne, 20 meble, meble szkolne przedszkolne, meble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, meble mieszkaniowe, meble
ogrodowe, meble magazynowe i sklepowe, gabloty, wieszaki,
28 przyrządy na place zabaw, zestawy zabawowe, huśtawki,
karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, ścieżki zdrowia, urządzenia
do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, bujaki, urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt
do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki
gimnastyczne, kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie,
ławki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne, 42 certyfikacja
wyrobów na zgodność z normami, kontrola jakości wyrobów,
ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych i sprzętu sportowego
na placach zabaw i w salach gimnastycznych i sportowych
oraz nawierzchni obiektów małej architektury.
465461
(220) 2016 12 20
COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21,
29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory szkolne, przybory piśmienne, 20 meble, meble szkolne
przedszkolne, meble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, meble mieszkaniowe,
meble ogrodowe, meble magazynowe i sklepowe, gabloty,
wieszaki, 28 przyrządy na place zabaw, zestawy zabawowe,
huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, ścieżki zdrowia,
urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, bu-

(531) 29.01.06, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 39 transport, transport autobusowy, transport
rzeczy, informacja o transporcie, logistyka transportu, pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport,
transport autobusowy, transport pasażerski, transport pasażerski, wynajem autokarów, informacja o transporcie, logistyka transportu, przewożenie, usługi kierowców, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem autokarów,
wynajem samochodów, zbieranie wyrobów nadających
się do przetworzenia (transport), 41 kształcenie praktyczne
[pokazy], usługi rozrywkowe, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych .
465464
(220) 2016 12 20
OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemiatycze
(540) Z NATURY INSPIRUJE
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, potrawy gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw
i grzybów, zupy i buliony, przekąski i desery na bazie owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.
(210)
(731)

(210) 465498
(220) 2016 12 21
(731) GUGAŁO LESZEK, Kraków
(540) BULL HORN
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(531)

03.04.04, 03.04.13, 01.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty
do samochodów, bagażniki na rowery dla samochodów.

(540) aril car paradise
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania powietrza.

465520
(220) 2016 12 21
SANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) SANS OFFICIELLE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry: paski, smycze, teczki, torby,
torebki, etui na klucze, kuferki na kosmetyki, kufry podróżne,
narzuty skórzane, narzuty futrzane, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, walizki, 25 odzież, odzież
ze skóry, nakrycia głowy, 42 projektowanie odzieży i nakryć
głowy, wzornictwo przemysłowe w zakresie odzieży i nakryć
głowy.

(210)
(731)

(210)
(731)

465532
(220) 2016 12 22
DWELL WELL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DWELL WELL DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531) 26.05.18, 26.05.99, 27.05.01
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana
na zlecenie, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi deweloperskie związane z inwestycjami kapitałowymi w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży domów
i lokali, wynajem mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, 37 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty
budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego mieszczące się w tej klasie, 42 usługi w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nimi doradztwo techniczne.
465538
(220) 2016 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril car oriental
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

465539
(220) 2016 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril car rainforest
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

(210)
(731)

465542
(220) 2016 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

465543
(220) 2016 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril car spicy citrus
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
465545
(220) 2016 12 22
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) QUEEN OF KORTOWO
(510), (511) 31 cebulki kwiatów lilii, kwiaty lilii.

(210)
(731)

465570
(220) 2016 12 22
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Nowi Tropiciele
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(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
wymienionych 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, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury,
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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 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, 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, przybo-
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ry 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 on-line, 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 ebooków,
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 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.
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465618
(220) 2016 12 23
NINEONE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EXUMA
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne i toaletowe, perfumy,
wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie, dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, olejki
eteryczne, środki i preparaty do kąpieli, olejki do kąpieli, sole
kosmetyczne do kąpieli, mydła i płyny myjące, kosmetyki,
środki kosmetyczne, kosmetyczne kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki, pianki i balsamy, maski kosmetyczne, maseczki
do twarzy, ciała, włosów, rąk i stóp, peelingi kosmetyczne
do twarzy, ciała, rak i stóp, preparaty kosmetyczne do wypełniania zmarszczek, usuwania defektów i schorzeń skóry
u ludzi, środki do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała, środki
do mycia i pielęgnacji rąk i stóp, środki do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, płyny i lotony do pielęgnacji włosów,
odżywki, pianki, lakiery do włosów, środki do koloryzacji
i stylizacji włosów, środki do makijażu oraz demakijażu, tusze do rzęs, kredki do makijażu, cienie do powiek, róże kosmetyczne, bronzery, kosmetyki do makijażu wyrównujące
koloryt skóry, kosmetyki do makijażu rozświetlające skórę,
kosmetyki utrwalające makijaż, podkłady pod makijaż, podkłady maskujące niedoskonałości skóry, korektory do makijażu, fluidy, pudry do makijażu, środki do pielęgnacji, ochrony
i malowania ust, błyszczyki do ust, pomadki do ust, nielecznicze pomadki ochronne do ust, środki do pielęgnacji,
ochrony i malowania paznokci, lakiery do paznokci, środki
do usuwania lakierów, środki do golenia i po goleniu, środki
do depilacji, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie,
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, pudry kosmetyczne nielecznicze, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
środki do czyszczenia zębów, artykuły toaletowe zawarte
w lej klasie, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji,
mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, preparaty farmaceutyczne do wypełniania zmarszczek, usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi,
produkty farmaceutyczne do odmładzania skóry, preparaty
farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, lecznicze
preparaty złuszczające do oczyszczania skóry, kosmetyki
do celów leczniczych, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele,
oliwki, pianki i balsamy, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów
leczniczych, środki lecznicze przeciw poceniu się, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego, suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, witaminy
i preparaty witaminowe: dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki dietetyczne w formie batonów, żeli, napojów i preparatów do sporządzania napojów, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje elektrolityczne do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe,
przyrządy gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt
do treningów sportowych, sprzęt i urządzenia do ćwiczeń
fizycznych w pomieszczeniach, platformy do ćwiczeń, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, ławki
do użytku gimnastycznego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, stacjonarne rowery treningowe, ochraniacze
do uprawiania sportu, torby przystosowane do noszenia
sprzętu sportowego, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do celów leczniczych, wyroby perfumeryjne i perfumy, artykuły toaletowe, suplementy
diety dla ludzi, dodatki dietetyczne w formie batonów, żeli,
(210)
(731)
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napojów i preparatów do sporządzania napojów, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje sportowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowa, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i preparaty do sporządzania napojów, preparaty farmaceutyczne,
nutraceutyki, odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia
głowy sportowe, zegarki sportowe, przyrządy do pomiaru
czasu do celów sportowych, torby i plecaki sportowe, gogle sportowe, okulary sportowe, ochraniacze sportowe, kaski ochronne sportowe, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami
sportowymi, artykuły sportowe i sprzęt sportowy, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, obsługa programów lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, promowanie sprzedaży
towarów, i usług innych podmiotów w punkcie sprzedaży
lub za pośrednictwem imprez promocyjnych, 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z kulturystyką, usługi klubów
sportowych, usługi fitness klubów, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej, usługi parków i klubów rozrywki, wypoczynku i rekreacji, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie medytacji, usługi
trenerskie, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów sportowych,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacji
sportowej, zdrowotnej, usługi edukacji w zakresie kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki,
ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, usługi szkoleniowe
i instruktażowe w zakresie sportu, sprawności fizycznej i odżywiania, kursy szkoleniowe w zakresie sportu, sprawności
fizycznej i odżywiania, kursy szkoleniowe w zakresie treningu fizycznego i kondycyjnego, usługi informacji o edukacji,
imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, usługi
w zakresie informacji sportowej, informacje dotyczące edukacji sportowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym i aktywnością sportową, usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych i treningu sportowego, usługi
doradcze w zakresie odżywiania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego i do rekreacji sportowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
wynajem sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego
w zakresie treningu sprawności fizycznej, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie organizacji imprez i konkursów sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 44 usługi klinik kosmetycznych, usługi salonów kosmetycznych, usługi
salonów piękności, usługi salonów odnowy biologicznej,
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi salonów
fryzjerskich, usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie
zabiegów kosmetycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych,
depilacyjnych, kosmetyka lekarska, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi medyczne, usługi medyczne
w zakresie wykonywanie zabiegów chirurgii kosmetycznej
i plastycznej oraz dermatologii estetycznej, usługi klinik
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii, masaże, masaże lecznicze, masaż
sportowy, usługi rehabilitacji fizycznej, aromaterapia: usługi
udostępniania saun, solariów, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa żywieniowego, dietetycznego, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi
doradztwa w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.
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(210) 465627
(220) 2016 12 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) IBUAROMA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
465632
(220) 2016 12 23
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POCZUJ W SOBIE DZIECIĘCĄ RADOŚĆ
(510), (511) 30 słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru,
czekoladki, pralinki, cukierki, słodycze mrożone, schłodzone
słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki, kakao,
czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy.
(210)
(731)

465633
(220) 2016 12 23
ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SYSTEM ATHENA

(210)
(731)
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we, płyty drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg,
mozaiki dla budownictwa, tablice sygnalizacyjne nieświecące niemechaniczne niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni dróg,
znaki drogowe nieświecące niemechaniczne niemetalowe,
kolejowe podkłady niemetalowe, zbrojenia niemetalowe
dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, bloki
drogowe niemetalowe, płyty drogowe niemetalowe, płyty
budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, 37 asfaltowanie, wynajem buldożerów,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem koparek, wynajem żurawi jako maszyn budowlanych, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, oczyszczanie dróg, budownictwo,
budownictwo podwodne, budownictwo przemysłowe,
budownictwo portowe, budowa i konserwacja rurociągów,
układanie nawierzchni drogowych, malowanie i naprawy
znaków, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo inżynieryjne jako budownictwo, 39 przewożenie
ładunków, rozładunek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, transport, spedycja, pośrednictwo w transporcie,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, logistyka
transportu, składowanie, magazynowanie, 42 doradztwo
architektoniczne, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria techniczna, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, planowanie urbanistyczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
465736
(220) 2016 12 28
STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW
COPYRIGHT POLSKA, Kraków
(540) STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW
COPYRIGHT POLSKA

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące
do kosztorysowania w budownictwie.
465638
(220) 2016 12 24
DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubojenka
(540) DROG-BUD

(210)
(731)

(531) 06.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, tektura budowlana asfaltowana, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, taśmy smołowane dla budownictwa, beton,
betonowe elementy budowlane, drewno budowlane, kostka brukowa drewniana, cement, wapień, wapno, zaprawy
budowlane, płyty cementowe, słupy cementowe, łupek
twardy, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały do budowy i pokryć dróg, szkło budowlane, pokrywy
do włazów niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe,
rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, rusztowania niemetalowe, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe dla
linii elektroenergetycznych, belki niemetalowe, dźwigary
niemetalowe, kamień, kamień budowlany, granit, żwir, piaskowiec dla budownictwa, żużel jako materiał budowlany,
materiały wiążące do naprawy dróg, bruki odblaskowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie odblasko-

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma, kalendarze, koperty, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki,
ołówki, papier do pisania, publikacje, teczki na dokumenty,
zakładki do książek, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama billboardowa, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, 41 usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia
konferencji, seminariów i szkoleń, usługi w zakresie publikowania książek, 42 wyszukiwarki internetowe-dostarczanie
(opracowywanie), 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 465737
(220) 2016 12 28
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) FLOWMAXAB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty sercowo-naczyniowe.

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 465749
(220) 2016 12 28
(731) MARIUSZ CHRZANOWSKI P.P.H.U. CECH-MAR, Zelów
(540) CECH-MAR
(510), (511) 2 farby bez rozpuszczalników, farby do domu,
farby do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby
do sprzętu przemysłowego, farby odporne na czynniki chemiczne, farby ognioodporne, farby podkładowe do metalu,
farby w proszku, farby wewnętrzne, farby wodoodporne,
farby zewnętrzne, 6 bramy metalowe, dachówki metalowe,
drzwi metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe
elementy budowlane, metalowe instalacje sufitowe, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe odlewy, metalowe okładziny
elewacyjne, metalowe okładziny kominowe, metalowe poręcze, metalowe pręty wzmacniające, metalowe profile, metalowe progi, metalowe rury drenażowe, okiennice metalowe,
okładziny metalowe, okna metalowe, ościeżnice metalowe,
płytki metalowe, płyty metalowe, sufity, metalowe, 19 belki drewniane, betonowe elementy budowlane, betonowe
materiały budowlane, betonowe ściany oporowe, budowle
drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane rusztowania,
drzwi drewniane, futryny drzwiowe drewniane, panele drewniane, płyty betonowe, płyty drewniane, podłogi betonowe,
podłogi drewniane, przenośne konstrukcje drewniane, słupy
betonowe, ściany betonowe, złącza drewniane, 21 ceramika
do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa części
budynków, budowa fundamentów, budowanie nieruchomości, budownictwo, informacja budowlana, instalowanie
wyposażenia budynków, konstrukcja budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór budowlany, naprawa budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane, usługi doszczelniania budynków, usługi odnawiania budynków
.
(210) 465750
(220) 2016 12 28
(731) MARIUSZ CHRZANOWSKI P.P.H.U. CECH-MAR, Zelów
(540) NaszeProdukty.pl

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby bez rozpuszczalników, farby do domu,
farby do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby
do sprzętu przemysłowego, farby odporne na czynniki chemiczne, farby ognioodporne, farby podkładowe do metalu,
farby w proszku, farby wewnętrzne, farby wodoodporne,
farby zewnętrzne, 6 bramy metalowe, dachówki metalowe,
drzwi metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe
elementy budowlane, metalowe instalacje sufitowe, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe odlewy, metalowe okładziny
elewacyjne, metalowe okładziny kominowe, metalowe poręcze, metalowe pręty wzmacniające, metalowe profile, metalowe progi, metalowe rury drenażowe, okiennice metalowe,
okładziny metalowe, okna metalowe, ościeżnice metalowe,
płytki metalowe, płyty metalowe, sufity, metalowe, 19 belki drewniane, betonowe elementy budowlane, betonowe
materiały budowlane, betonowe ściany oporowe, budowle
drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane rusztowania,
drzwi drewniane, futryny drzwiowe drewniane, panele drewniane, płyty betonowe, płyty drewniane, podłogi betonowe,
podłogi drewniane, przenośne konstrukcje drewniane, słupy
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betonowe, ściany betonowe, złącza drewniane, 21 ceramika
do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa części
budynków, budowa fundamentów, budowanie nieruchomości, budownictwo, informacja budowlana, instalowanie
wyposażenia budynków, konstrukcja budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór budowlany, naprawa budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane, usługi doszczelniania budynków, usługi odnawiania budynków.
465762
(220) 2016 12 28
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Multimilioner
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe,
35 reklama i promocja również za pośrednictwem mediów
elektronicznych oraz w środkach masowego przekazu, organizowanie imprez dla celów reklamowych i promocyjnych,
publikacja tekstów reklamowych, również w środkach masowego przekazu, 41 organizacja loterii i losowań nagrań.
(210)
(731)

(210) 465763
(220) 2016 12 28
(731) KRAWCZYŃSKA WIOLETA MATYLDA, Warszawa
(540) MGS Polska KOSTKA BRUKOWA

(531) 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 kostka brukowa betonowa, świecąca kostka
brukowa, kostka brukowa drewniana, asfalt, beton, cegły, cement, gips, granit, glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kryształ górski, ksylolit, łupek, żwir,
terakota, tłuczeń, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, porfir,
srebrny piasek, sztuczny kamień, kamienie jako materiały
wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier jako kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel wapienny, marmur, żużel [materiał budowlany], cement do budowy palenisk, zaprawy budowlane, betonowe elementy
budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe
płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, belki policzkowe/
wangi [części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane], parkiety, deski podłogowe, drewniane forniry,
drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drzwi niemetalowe, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, okiennice
niemetalowe, bednarska klepka, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, kratownice
niemetalowe, listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe,
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe slupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe odlewnicze formy niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalo-
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we, parapety okienne niemetalowe, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, schody stopnie niemetalowe, schody
niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy
niemetalowe, słupy cementowe, szalówki [ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe, włazy niemetalowe, wolnostojące
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, 35 agencje
reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama
billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania
w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób
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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 tynkowe, usługi aukcyjne,
handlowe wyceny, sprzedaż produktów: kostka brukowa betonowa, kostka brukowa metalowa, płytki podłogowe, metalowe płytki ścienne, metalowe, płyty chodnikowe metalowe, podłogi metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
żaluzje listwowe metalowe, listwy metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, parkany
metalowe, ścianki z pali, metalowe [palisady], balustrady metalowe, bramy metalowe, altany konstrukcje z metalu, werandy metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], konstrukcje metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne,
ogniotrwałe szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje
metalowe nośne szklarni, konstrukcje stalowe [budownictwo], materiały metalowe zbrojeniowe dla budownictwa,
szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, przenośne struktury metalowe, kraty metalowe, kurniki metalowe, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, płytki metalowe do użytku w budownictwie, barierki
bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne
metalowe, obudowy schodów metalowe, belki stropowe
metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe,
boazeria metalowa, okiennice metalowe, okna metalowe,
ościeżnice metalowe, okna skrzynkowe metalowe, płyty
do drzwi metalowe, drzwi metalowe, sufity metalowe, pokrycia dachów metalowe, ściany metalowe, aluminium [glin],
brąz, cyna, cynk, chrom, drobne wyroby metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, blacha [płyty, arkusze], blacha
stalowa cienka, cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek,
druciana tkanina, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, urządzenia do otwierania drzwi
nieelektryczne, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dzwony
i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, folia cynowa [staniol], formy, gwoździe, gwoździe z szeroką główką
[ćwieki], gzymsy metalowe, gzymsy, haki do wieszania kotłów metalowe, kątowniki stalowe, klamki do drzwi metalowe, klamry [zaciski] metalowe, kolanka metalowe do rur, kolki
do ścian, metalowe, kołnierze metalowe, kosze metalowe,
kratownice metalowe, liny stalowe, liny metalowe, metalowe
podziałki [przegrody], metalowe urządzenia zamykające
do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, napinacze drutu metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nity metalowe, numery domów nieświecące metalowe, odrzwia
metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, okucia do drzwi
metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe,
podkładki regulacyjne [dystansowe], prefabrykowane konstrukcje metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], rygle do klamek, zasuw, metalowe,
rygle do zasuw okiennych, rygle okienne metalowe, skrzynki
na listy metalowe, świecąca kostka brukowa, kostka brukowa
drewniana, asfalt, beton, cegły, cement, gips, granit, glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kryształ górski, ksylolit, lupek, żwir, terakota, tłuczeń, tuf wapienny,
tynk, wapień, wapno, porfir, srebrny piasek, sztuczny kamień,
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kamienie jako materiały wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier jako kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel wapienny, marmur, żużel [materia!
budowlany], cement do budowy palenisk, zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ogniotrwałe materiały
budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, belki policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane], parkiety, deski podłogowe, drewniane
forniry, drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno częściowo obrobione,
drzwi niemetalowe, drzwiowe ościeżnice niemetalowe,
okiennice niemetalowe, bednarska klepka, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe słupy,
ochronne bariery drogowe niemetalowe odlewnicze formy
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapet okienne niemetalowe, piasek,
z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa,
profile niemetalowe do gzymsów, schody stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, słupy cementowe, szalówki
[ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe, włazy niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące
przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, 37 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, ciesielstwo, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, malowanie, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, tynkowanie, piaskowanie,
44 ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie krajobrazów,
usługi ogrodnicze, pielęgnacja trawników, projektowanie
kompozycji kwiatowych, niszczenie chwastów, rozsiewanie
z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie
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drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, tępienie
szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
ponownego zalesiania, usługi z zakresu szkółek roślin, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu
rolniczego.
465797
(220) 2016 12 29
GOTOWICZ MARIUSZ KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO, Bydgoszcz
(540) KDP

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe.
465812
(220) 2016 12 30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
Śmietana do zup i sosów 18%
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 08.03.01, 11.01.02, 11.03.10, 11.03.14, 09.01.10,
19.03.01, 27.05.01, 26.01.03, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, śmietany.
465815
(220) 2016 12 30
THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) THIS

(210)
(731)

(531) 27.05.17
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych
bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz
danych, przygotowywanie, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi polegające na promocji
programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania
rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków,
projektowanie form i modeli, projektowanie graficzne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne, projek-
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towanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych,
dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie
znaków towarowych i materiałów reklamowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie wystroju
wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie
produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji internetowych, projektowanie opakowań, projektowanie materiałów
drukowanych, opracowywanie i projektowanie urządzeń
i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, administrowanie stronami komputerowymi.
465816
(220) 2016 12 30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Jogurt
naturalny
(210)
(731)
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wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie
produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji internetowych, projektowanie opakowań, projektowanie materiałów
drukowanych, opracowywanie i projektowanie urządzeń
i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, administrowanie stronami komputerowymi.
465821
(220) 2016 12 30
KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań
(540) hallux duo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 465847
(220) 2016 12 31
(731) LIBERADZKA DOROTA PROPERITA, Brzozówka
(540) Lokaah

(531)

05.03.06, 08.03.01, 11.01.02, 26.01.03, 19.03.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze, jogurty.
465817
(220) 2016 12 30
THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) THIS IS CREATIVE

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych
bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz
danych, przygotowywanie, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi polegające na promocji
programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania
rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków,
projektowanie form i modeli, projektowanie graficzne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne, projektowanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych,
dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie
znaków towarowych i materiałów reklamowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie wystroju

(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, szale, chusty [odzież], bandany, poncza, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukami, spódnice, sukienki damskie, spodnie,
spodnie pumpy [alladynki], skarpety, torby, torebki, torby zakupowe, plecaki, worki, sakiewki, kosmetyczki, etui na szminkę, etui na okulary, portfele, portmonetki, artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], wisiorki, zawieszki do naszyjników,
kolczyki, biżuteria w postaci koralików, breloczki do kluczy
[ozdoby], uchwyty do toreb, wieszaki i haczyki na ubrania,
lustra i lusterka stojące, lusterka kieszonkowe, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], tekstylia do dekoracji wnętrz,
narzuty, poszewki na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, poduszki, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
chorągiewki tekstylne, dekoracje ścienne (nietekstylne), statuetki, figurki, ozdoby i dekoracje wykonane z kamienia, statuetki, figurki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips i z tworzyw sztucznych, statuetki,
figurki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak
porcelana, terakota, szkło, figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych,
ceramiczne ozdoby, dekoracje wiszące [ozdoby], łapacze
snów [dekoracje], lampy oświetleniowe, kadzidełka, kadzi-
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dełka na patyczkach, uchwyty na kadzidełka, olejki eteryczne, kominki do olejków eterycznych, fajki wodne, wazony,
świeczniki, podstawki pod świeczki, uchwyty ceramiczne
do mebli, skarbonki, kubki, obrazy, notesy, długopisy, albumy
do zdjęć.
465853
(220) 2017 01 02
OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) OCTIVE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210) 465858
(220) 2017 01 02
(731) USTRZYCKI PATRYK WIZJO, Rzeszów
(540) Klinika Snu
(510), (511) 10 materace położnicze, materace przeciwodleżynowe, materace dla celów medycznych, materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, materace
nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace do wózków
szpitalnych dla pacjentów, materace powietrzne dla dzieci do celów medycznych, szuflady, 20 materace, materace
łóżkowe, materace sprężynowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe, materace dmuchane, materace dmuchane kempingowe, pływające nadmuchiwane materace,
piankowe materace kempingowe, nakładki na materace,
podstawy pod materace, materace typu futon, maty kempingowe do spania, materace wykonywane z elastycznego
drewna, sprężynowa podstawa materaca, zespoły sprężyn
niemetalowych do materacy, materace puchowe z pierzem,
łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, maty
do drzemki, meble, meblościanki. meble łączone, zagłówki,
kontuary, kredensy, meble szkolne, meble domowe, barki, szafki, meble drewniane, meble sypialne, komody, szafy,
meble nadmuchiwane, pufy, regały, siedzenia, meble tapicerowane, meble skórzane, meble zawierające łóżka, meble
sypialniane na wymiar, 24 pokrycia na materace, pokrowce
na materace, koce na materace, wsypy, narzuty na materace
i meble, pokrowce na materace, welur do mebli.
(210) 465861
(220) 2017 01 02
(731) USTRZYCKI PATRYK WIZJO, Rzeszów
(540) KlinikaSnu śpij dobrze...

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace położnicze, materace przeciwodleżynowe, materace dla celów medycznych, materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, materace
nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace do wózków
szpitalnych dla pacjentów, materace powietrzne dla dzieci do celów medycznych, szuflady, 20 materace, materace
łóżkowe, materace sprężynowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe materace dmuchane, materace dmuchane kempingowe, pływające nadmuchiwane materace,
piankowe materace kempingowe, nakładki na materace,
podstawy pod materace, materace typu futon, maty kempingowe do spania, materace wykonywane z elastycznego
drewna, sprężynowa podstawa materaca, zespoły sprężyn
niemetalowych do materacy, materace puchowe z pierzem,
łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, maty
do drzemki, meble, meblościanki, meble łączone, zagłówki,
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kontuary, kredensy, meble szkolne, meble domowe, barki, szafki, meble drewniane, meble sypialne, komody, szafy,
meble nadmuchiwane, pufy, regały, siedzenia, meble tapicerowane, meble skórzane, meble zawierające łóżka, meble
sypialniane na wymiar, 24 pokrycia na materace, pokrowce
na materace, koce na materace, wsypy, narzuty na materace
i meble, pokrowce na materace, welur do mebli.
465867
(220) 2017 01 03
SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmigiel
(540) spafood
(210)
(731)

(531) 11.01.04, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia,
mięso pokrojone w plastry, przetworzone produkty mięsne,
gotowe dania z mięsa, szaszłyki, burgery, burgery mięsne,
produkty mięsne w formie burgerów, klopsiki drobiowe.
(210) 465869
(220) 2017 01 03
(731) POPOWICZ JULIA KZO MEDIA, Gdańsk
(540) Klubokawiarnia Józef K.
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nocne kluby,
usługi klubowe, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi
barowe, kafeterie kawiarnie.
465870
(220) 2017 01 03
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) SUUPER MISIE FRUGO
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, żelki.

(210)
(731)

465871
(220) 2017 01 03
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
(540) food show

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki i statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami,
karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty in-
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deksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty
zawiadomień jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne, mapy, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier
do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przybory do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje
graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek,
druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama
billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii,
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w za-
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kresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów, 38 telekomunikacja,
agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja
plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze
poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, zapewnianie użytkownikom
dostępu do portali w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, montaż taśm wideo, pokazy filmowe, pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych przemysłowi spożywczemu, gastronomii, artykułom żywieniowym oraz tematyce odżywiania, organizowanie i prowadzenie degustacji produktów
spożywczych, napojów i alkoholi, organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych w celach edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki,
organizowanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów,
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, użytkowanie sal kino-
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wych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów, ulotek,
organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, administrowanie stronami internetowymi,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych,
usługi graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie
komputerów,
wypożyczanie
oprogramowania
komputerowego.
(210) 465872
(220) 2017 01 03
(731) STOCKI MARIUSZ BREDER POLSKA, Poznań
(540) D DILANI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 pościel, 35 usługi w zakresie sprzedaży
pościeli.
465873
(220) 2017 01 03
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
(540) Health Challenges Congress
(210)
(731)

(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki i statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami,
karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty
zawiadomień jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komik-
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sy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne, mapy, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier
do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przybory do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje
graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek,
druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama
billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii,
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama]
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działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów, 38 telekomunikacja,
agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja
plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze
poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, zapewnianie użytkownikom
dostępu do portali w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, montaż taśm wideo, pokazy filmowe, pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych tematyce zdrowia, zdrowego odżywiania, farmacji, medycynie i polityce zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli
jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu
graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów, ulotek, organizowanie
i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo

Nr ZT08/2017

w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca
na serwerach w formie stron internetowych, usługi graficzne,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
465875
(220) 2017 01 03
SUCHOCKI MAREK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
EKSKLUZYWNE WNĘTRZE, Ruda Śląska
(540) SIGINI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 wyselekcjonowanie z myślą o nabywcach odzieży, obuwia, nakryć
głowy i dodatków odzieżowych tak, aby umożliwić im obejrzenie i dokonanie zakupu w dogodnych warunkach, w sklepach, hurtowniach, za pomocą sieci komputerowych oraz
pocztowego i kurierskiego systemu wysyłkowego, usługi
reklamowe, pokazy i prezentacje towarów - odzieży, rozpowszechnianie próbek i materiałów reklamowych, 40 szycie
odzieży na miarę, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć
głowy, wzornictwo przemysłowe w zakresie odzieży, obuwia
i nakryć głowy.
(210)
(731)

465879
(220) 2017 01 03
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE
(540) 4DESIGNDAYS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, dzienniki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki i statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami,
karton, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, karty
zawiadomień jako artykuły piśmienne, karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki, książki, magazyny, mapy geograficzne, mapy, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier
do pisania, podręczniki jako książki, podstawki pod kufle
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do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przybory do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, rejestry, księgi główne jako książki, reprodukcje
graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty na dokumenty,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodarczej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsiębiorstw,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek,
druków, prospektów, broszur, edycja tekstów, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama
billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w szczególności
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże opinii,
sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach, pokazy towarów, 38 telekomunikacja,
agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek

77

z życzeniami, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja
plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze
poprzez radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści stron internetowych i portali, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, zapewnianie użytkownikom
dostępu do portali w Internecie, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja jako nauczanie, edukacja, fotografie, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, montaż taśm wideo, pokazy filmowe, pokazy edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów poświęconych wzornictwu przemysłowemu, architekturze, budownictwu, sztuce użytkowej oraz projektowaniu
wnętrz, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów, innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plakatów, ulotek,
organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, administrowanie stronami internetowymi,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie
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oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych,
usługi graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie
komputerów,
wypożyczanie
oprogramowania
komputerowego.
(210) 465885
(220) 2017 01 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) ANIELSKA PIANKA
(510), (511) 30 słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, pianki w czekoladzie, wyroby cukiernicze, wyroby
z czekolady.
(210) 465886
(220) 2017 01 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) CHOJRAK
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(210) 465887
(220) 2017 01 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SAFINA COSMETICS
(510), (511) 3 mydła w płynie, mydła w kostce, zmywacze
do paznokci, żele pod prysznic, żel do golenia, szampony,
odżywki do włosów, płyny do kąpieli, kremy do rąk, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.
465898
(220) 2017 01 03
AP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) AP FINANSE UBEZPIECZENIA FINANSE DORADZTWO
PRAWNE

(210)
(731)

(531) 01.07.19, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie
roszczeniami
ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, agencja
ubezpieczania statków, agencje do wymiany operacji finansowych, agencje pośrednictwa w zakresie ubezpieczania
statków, agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe, badania dotyczące ubezpieczeń, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych dotyczące wybuchów, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, finansowe doradztwo, finansowe informacje,
finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych
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pojazdów, finansowe usługi gwarancyjne, finansowe usługi
w zakresie przedpłacania, indywidualne planowanie finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacja o ubezpieczeniach, informacje dotyczące reasekuracji, informacje finansowe,
informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe i wyceny, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych,
komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania
finansami, kredyty hipoteczne i usługi finansowania, opracowania finansowe, organizacja ubezpieczeń podróżnych,
organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, organizowanie ubezpieczenia kredytów, osobiste usługi finansowe, planowanie finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami, pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
transportowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
sporządzanie raportów i analiz finansowych, świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
reasekuracyjnych, świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur,
ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia dla hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia
hipoteczne, informacje w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia medyczne,
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób
trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia przedłużonych
gwarancji, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia
systemów antywłamaniowych, ubezpieczenia towarów,
ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenie indywidualne związane
z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie morskie,
ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie
od straty kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych,
ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, umowy ubezpieczeniowe dotyczące
usług, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

niż na życie, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń,
usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń
podróżnych, usługi bankowe i finansowe, usługi doradcze
dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa
związane z reasekuracją, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi konsultacyjne i informacyjne
dotyczące ubezpieczenia, usługi oceny ryzyka finansowego,
usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi
ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa,
usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi ubezpieczenia medycznego
świadczone na rzecz firm, usługi ubezpieczenia osobistego
w zakresie zapewniania porad prawnych, usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autokarów,
usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczaniu zastawów hipotecznych, usługi
ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące utraty własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące kosztów sądowych,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zapewniania
środków finansowych w nagłych wypadkach, usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą
morską, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości
krytych strzechą, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony
zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi
ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone
dla prawników, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą
z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, usługi
ubezpieczeniowe związane z lotnictwem, usługi ubezpieczeniowe związane z dachami ze strzechy, usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie, usługi ubezpie-
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czeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi
ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej,
usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu,
usługi ubezpieczeniowe związane z domami opieki, usługi
ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym,
usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, usługi w zakresie doradztwa finansowego
dotyczące ubezpieczenia na życie, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie,
usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, usługi
w zakresie ubezpieczania złota lub srebra w sztabkach, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczeniu przyczep turystycznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji,
zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń
na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, 45 doradztwo prawne,
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.
(210) 465901
(220) 2017 01 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) NAPPI
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, soki owocowe, soki warzywne,
nektary, wody gazowane, wody niegazowane.
465928
(220) 2017 01 03
TECH-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polion
(510), (511) 9 baterie do laptopów, baterie do telefonów
komórkowych, baterie do kamer i aparatów fotograficznych,
baterie do urządzeń mobilnych, baterie do elektronarzędzi, baterie litowo-jonowe, ładowarki do baterii, ładowarki
do smartfonów, zasilacze do laptopów, zasilacze do urządzeń mobilnych, zasilacze sieciowe, samochodowe urządzenia rozruchowe.
(210)
(731)

(210) 465952
(220) 2017 01 04
(731) WIŚNIEWSKI PAWEŁ, Piaseczno
(540) NATURALDENS

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi
stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(210)
(731)

465960
(220) 2017 01 04
DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Perenal i Navigator, Niezawodni zawodowcy
w ochronie rzepaku !
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(531)

(210) 465962
(220) 2017 01 04
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE
(540) DIAMANT CUKIER żelujący Trzcinowy na 500g
owoców

(210)
(731)

Nr ZT08/2017

05.03.04, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 14.03.20, 15.07.01,
15.07.02, 15.07.03, 15.07.20, 29.01.12
(510), (511) 1 utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], 11 ekonomizery paliwa.
466017
(220) 2017 01 09
LEVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wałcz
(540) LEVITO
(510), (511) 25 balerinki [obuwie], bielizna, bielizna damska
typu body, bielizna dla mężczyzn, bluzki, bluzy dresowe, botki, buty na wysokim obcasie, damskie luźne topy, dresy ortalionowe, figi, gorsety [bielizna damska], japonki, kamizelki,
kombinezony, koszule, kurtki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki skórzane, kurtki sportowe, legginsy, letnie sukienki,
obcasy, obuwie, odzież dziecięca, parea, pasy do pończoch,
poncza, pończochy, rajstopy, spodenki, spodnie, spodnie
dresowe, spodnie skórzane, spódnice, stroje kąpielowe, sukienki damskie, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, szlafroki, topy [odzież] .

(531)

466018
(220) 2017 01 09
SICORP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WOW! Burger & Grill

465964
(220) 2017 01 04
VIVENA-NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prochowice
(540) profesjonalna ściółka dla zwierząt hodowlanych
Pellet Lectum

(531)

(210)
(731)
05.07.08, 05.07.11, 05.07.14, 05.07.16, 25.01.15, 25.07.03,
26.01.02, 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukier.
(210)
(731)

24.17.04, 26.02.01, 26.02.07, 26.02.09, 26.03.07, 26.03.24,
26.04.01, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe.
466025
(220) 2017 01 09
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA
W TORUNIU, Toruń
(540) KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA
W TORUNIU

(210)
(731)
(531)

03.03.01, 03.04.01, 03.04.02, 24.13.25, 26.04.02,
26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 ściółka dla zwierząt, 35 usługa sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługa sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt.
465965
(220) 2017 01 04
DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nagrzyba fizjoPak
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicyd, fungicydy, insektycydy.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

465993
(220) 2017 01 05
ECONOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(531) 17.03.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 45 badanie stanu prawnego nieruchomości,
doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady
prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi adwokackie, usługi informacji prawnej,
usługi prawne, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
prawne w zakresie testamentów, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia
prawnego.
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466026
(220) 2017 01 09
WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO- OGRODNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) G PRODUKT Z WGRO S.A.
(210)
(731)
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(531) 26.01.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe przeznaczone dla rolnictwa i przemysłu, hale magazynowe o konstrukcji metalowej,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, magazyny
metalowe, hale i namioty o konstrukcjach metalowych
do różnych zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki,
22 plandeki i brezenty na hale magazynowe, dachy płócienne, pokrycia wodoodporne, konstrukcje wykonane z tkanin .
466039
(220) 2017 01 09
MAŁA POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) pożyczka plus

(210)
(731)
(531)

26.01.02, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama.
466028
(220) 2017 01 09
SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) BLUnano
(510), (511) 6 rolety metalowe zewnętrzne, elementy rolet
metalowych zewnętrznych, 7 łożyska, 19 niemetalowe rolety
antywłamaniowe, elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych .

(210)
(731)

466031
(220) 2017 01 09
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) RENT & DRaiff
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
finansowe związane z dzierżawą pojazdów silnikowych,
39 usługi wypożyczania (najmu) samochodów.

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badanie opinii publicznej, analizy kosztów doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, reklama, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, zarządzanie finansami.
(210)
(731)
(540)

466041
(220) 2017 01 09
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

466032
(220) 2017 01 09
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Rent & dRaiff ZAWSZE NOWE AUTO

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
finansowe związane z dzierżawą pojazdów silnikowych,
39 usługi wypożyczania (najmu) samochodów.
(210) 466033
(220) 2017 01 09
(731) SAWICKI LESZEK, Kępno
(540) HALE NA BALE

(531) 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, katalogi, materiały drukowane, publikacje drukowane, ulotki, druki, dyplomy, 35 marketing,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], organizowanie praktyk
i staży dla studentów i absolwentów, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, rekrutacja personelu,
41 edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
przyjęć (rozrywka), 43 wynajmowanie sal na posiedzenia,
pokazy, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

466042
(220) 2017 01 09
GÓRNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) GPP

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości.
466044
(220) 2017 01 09
ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia
(540) Xtract SIMPLY NATURAL COLOURS
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 466052
(220) 2017 01 09
(731) FUNDACJA ROZWOJU GMIN PRYM, Parzęczew
(540) SMAK WSI przetrwał w naszych produktach

(531) 01.03.17, 06.19.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 chipsy owocowe, czosnek (konserwowy),
dżemy, filety rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety
mięsne, grzyby konserwowane, ikra rybia przetworzona, jagody, konserwowane, jogurt, kapusta kwaszona, kaszanka,
kefir [napój mleczny], kiszone warzywa [kimchi], kompozycje
owoców przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, korniszony, kwaśna śmietana, marmolada,
masło, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko sfermentowane,
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona przetworzone, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, oleje jadalne, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, pasztet z wątróbki, pikle, placki ziemniaczane, potrawy
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, ryby,
ryby solone, serwatka, szynka, śmietana [produkty mleczar-
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skie], warzywa gotowane, warzywa suszone, zsiadłe mleko,
zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 bułeczki słodkie, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, makarony, marynaty,
mięso zapiekane w cieście, miód, naleśniki, piernik, placki,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 32 napoje serwatkowe, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], 43 domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, żłobki dla dzieci.
466053
(220) 2017 01 09
WIŃSKI MAREK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Wrocław
(540) LEGALNY BIZNES
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen,
egzekwowanie praw do znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich [usługi prawnej, licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawnej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawnej, mediacja [usługi prawnej, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawnej, ochrona
praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, porady
prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie
franchisingu, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawnej, usługi arbitrażu, usługi
informacji prawnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
prawne, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi rejestracyjne [prawne], usługi wsparcia
prawnego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyt prawny, certyfikacja prawna, usługi
związane z ochroną własności przemysłowej, zarządzanie
prawami autorskimi.
(210) 466054
(220) 2017 01 09
(731) TUROWSKI JAROSŁAW PARTENOPE, Gliwice
(540) PARTENOPE
(510), (511) 3 kremy do butów, pasty do butów, wosk
do butów, spraye do obuwia, 25 obuwie codzienne, tenisówki, obuwie sportowe, obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla mężczyzn, obuwie do golfa, obuwie
codziennego użytku, obuwie dla dzieci, obuwie inne niż
sportowe, obuwie na plażę, obuwie na polowanie, cholewki
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do obuwia, fleki do obuwia, podeszwy do obuwia, napiętki
do obuwia, wkładki do obuwia, usztywniacze do obuwia,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej obuwia.
466055
(220) 2017 01 09
WAXPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz
(540) WaXpiN.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki mobilne, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne
gry edukacyjne dla dzieci, elektryczne figurki do zabawy
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, zabawki sprzedawane w formie zestawów, elementy zabawek składanych
do budowy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], maskotki,
pluszowe zabawki, misie pluszowe, zabawki wypchane,
lalki, domki dla lalek, kolejki do zabawy, modele kolejki,
modele samochodów, figurki, układanki w formie kostek,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zestawy do zabawy, zestawy klocków zabawkowych do budowy, gry, gry
elektroniczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry elektroniczne inne niż
telewizyjne, gry polegające na budowaniu, gry quizowe,
gry sportowe, huśtawki, hulajnogi jako zabawki, łyżworolki, rolki, sanki, karuzele, artykuły do zabawy dla dzieci,
artykuły sportowe i gimnastyczne, piłki do gry, postacie
z bajek fantasy [zabawki], roboty zabawkowe, ubranka dla
zabawek, zabawki bujane, zabawki budowlane, zabawki
do ciągnięcia, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania,
zabawki do ściskania, zabawki do wody, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki
na baterie, zabawki muzyczne, zabawki w postaci puzzli,
puzzle, zabawki zdalnie sterowane, bąki jako zabawki, karty do gry, grzechotki, kukiełki, kulki do gry, latające krążki
jako zabawki, latawce, maski jako zabawki, pistolety jako
zabawki, podkowy do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, grami i artykułami do zabawy dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, grami i artykułami do zabawy dla dzieci, usługi
sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego online
związane z zabawkami, grami i artykułami do zabawy dla
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż następujących produktów: zabawek, zabawek przystosowanych do celów edukacyjnych,
wielofunkcyjnych zabawek dla dzieci, elektronicznych gier
edukacyjnych dla dzieci, maskotek, lalek, figurek, zestawów do zabawy, gier, gier elektronicznych, gier komputerowych, gier planszowych, puzzli, zabawek muzycznych,
artykułów do zabawy dla dzieci, artykułów sportowych
i gimnastycznych, książek, czasopism, artykułów szkolnych,
materiałów edukacyjnych, akcesoriów dla dzieci, pościeli,
mebli i łóżeczek dla dzieci, odzieży i dodatków odzieżo-
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wych, dywaników, mat gimnastycznych, wykładzin podłogowych, mebli, szaf, krzeseł, stołów, biurek, szatni, regałów
szatniowych, materacy, ławek, półek.
466058
(220) 2017 01 09
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) R reaktor
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, organizowanie i prowadzenie nauczania, warsztatów, seminariów.
466063
(220) 2017 01 05
GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO,
Szczecinek
(540) KARTY GRABOWSKIEGO
(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, książki, kalendarze, broszury,
diagramy, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, materiały drukowane, publikacje drukowane, tablice arytmetyczne,
zakładki do książek, 28 bąki [zabawki], gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, żetony, zabawki, plansze do gier, gry
edukacyjne, karty edukacyjne, 41 realizacja spektakli, rozrywka, edukacja, pozaszkolna edukacja artystyczna, wystawianie
przedstawień artystycznych, klubowe (usługi -) [rozrywka lub
nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier.
466064
(220) 2017 01 05
GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO,
Szczecinek
(540) KARTY GRABOWSKIEGO
(510), (511) 16 afisze, plakaty, książki, kalendarze, broszury,
diagramy, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, materiały drukowane, publikacje drukowane, tablice arytmetyczne,
zakładki do książek, 28 bąki [zabawki], gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, żetony, zabawki, plansze do gier, gry
edukacyjne, karty edukacyjne, 41 realizacja spektakli, rozrywka, edukacja, pozaszkolna edukacja artystyczna, wystawianie
przedstawień artystycznych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], wystawianie spektakli, nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi gier.

(210)
(731)
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466066
(220) 2017 01 06
WORKPLACE WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) HEALTH BOOK
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, interaktywne systemy
komputerowe, elektroniczne organizery osobiste, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, mobilne
aplikacje, elektroniczne bazy danych, 41 edukacja, rozrywka
i sport, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, trening rozwoju
osobistego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem.
(210)
(731)

466070
(220) 2017 01 08
PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT-EXPORT,
Wrocław
(540) MK MONEY KEPPER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, portmonetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui
na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze wykonane z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty, torby, saszetki męskie,
saszetki biodrowe, saszetki na przybory toaletowe, walizki,
walizki skórzane, walizki podróżne, walizki biznesowe, walizki
na kółkach, torebki, torebki skórzane, torebki tekstylne, małe
torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, torebki
do ręki, torebki kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe, torebki męskie, wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki,
aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki,
tornistry, etui do kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty,
torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki
przenośne na kosmetyki, futerały na butelki.
(210) 466071
(220) 2017 01 08
(731) TYMIŃSKI PAWEŁ TOTAL SERVICE, Nowa Sucha
(540) GRIT

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 25 biustonosze, bokserki, czapki, daszki, dzianina, getry, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe,
koszule z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, opaski na głowę, pulowery, rękawice narciarskie,
rękawiczki, skarpetki, spodnie, krótkie spodenki, bluzy,
odzież sportowa, odzież codzienna, akcesoria sportowe
i akcesoria odzieżowe, itp..

Nr ZT08/2017

466073
(220) 2017 01 09
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) Romet Gazela
(510), (511) 12 rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów,
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów,
ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek,
motocykli, quadów i gokartów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów,
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów,
ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek,
motocykli, quadów i gokartów, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów i gokartów, udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, 37 naprawy
rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów.
(210)
(731)

(210) 466076
(220) 2017 01 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Matt Smooth
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu,
środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs,
lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(210) 466077
(220) 2017 01 09
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) Mniam mniam
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby i owoce morza oraz wyroby i potrawy na ich bazie za wyjątkiem przekąsek, warzywa
i owoce oraz wyroby i potrawy na ich bazie za wyjątkiem
przekąsek, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, mieszanki tłuszczów i innych składników, grzyby konserwowane i suszone,
galaretki jadalne, zupy, wyroby na bazie jaj za wyjątkiem przekąsek, jogurty, konserwy mięsne, rybne, warzywne, owocowe,
kawior, mleko i produkty mleczne, sery i potrawy na ich bazie
za wyjątkiem przekąsek, krokiety spożywcze, skórki owocowe, bita śmietana, pasztety, potrawy na bazie składników zawartych w tej klasie za wyjątkiem przekąsek, 30 przyprawy,
aromaty do żywności, produkty zbożowe, cukier, słodziki, budynie, kisiele, desery za wyjątkiem ciast, ciastek i lodów, mąka
oraz wyroby na bazie mąki, kakao i wyroby na bazie kakao,
kawa, wyroby na bazie kawy, substytuty kawy, zabielacze
do kawy, herbata, galaretki owocowe, guma do żucia, sosy,
majonez, makaron i potrawy na bazie makaronu, miód, muesli, musztarda, ozdoby choinkowe jadalne, naleśniki, pierogi,
knedle, kluski, pizza, paszteciki, placki, ryż i potrawy na bazie
ryżu, tortille, potrawy i wyroby na bazie składników zawartych
w tej klasie za wyjątkiem ciastek i lodów.
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466094
(220) 2017 01 10
ZIĘBA ADRIAN, SŁABY MICHAŁ P.H.U. JAJMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Zawiercie
(540) JAJMAX
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie, jaja kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej jaj, prowadzenie punktu sprzedaży jaj, skup jaj, 39 usługi dostarczania
jaj, usługi transportu jaj, usługi pakowania jaj, usługi składowania jaj, usługi magazynowania jaj.
(210)
(731)

466100
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BOXAL 26
(510), (511) 1 oleje przekładniowe, 4 oleje do smarowania,
oleje hydrauliczne.
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 oleje hamulcowe, oleje przekładniowe,
4 olej łańcuchowy, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje
techniczne.
466138
(220) 2017 01 11
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) O Mamo!

(210)
(731)

(210)
(731)

466104
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) TRAKOL
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do smarowania, oleje
przemysłowe.

(210)
(731)

466107
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) PILAK
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje
do smarowania pił łańcuchowych.

(210)
(731)

(210) 466109
(220) 2017 01 10
(731) BIELA MARIUSZ, Warszawa
(540) sceers
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzy, kombinezony, boty, buty, buty sportowe,
buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież],
getry, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki, legginsy,
majtki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie plażowe, obuwie
sportowe, odzież, paski [odzież], płaszcze, podkoszulki, półbuty, rękawiczki [odzież], sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, spodenki, spodenki sportowe,
koszulki sportowe, bielizna, szale, szaliki, T-shirty.
(210) 466135
(220) 2017 01 10
(731) DELTA-GAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DELTAGAS
(510), (511) 1 oleje hamulcowe, oleje przekładniowe,
4 olej łańcuchowy, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje
techniczne.

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki rybne, sałatki
mięsne.
(210) 466141
(220) 2017 01 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) EMELVA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
466146
(220) 2017 01 11
KLĘCZAR BEATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Malec
(540) MOLO
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], pensjonaty, kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal
na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż, salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.
(210)
(731)

466154
(220) 2017 01 11
GWG EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) coco vital

(210)
(731)

(210) 466136
(220) 2017 01 10
(731) DELTA-GAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DELTAGAS
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 woda kokosowa jako napój.
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(210) 466156
(220) 2017 01 11
(731) BOGDANOWICZ SEBASTIAN, Poznań
(540) STYLOWY BRODACZ

rywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, usługi szkolenia zawodowego, usługi tłumaczenia z i na języki obce, informacja
o powyższych usługach, 42 badania naukowe i ekspertyzy
techniczne dla potrzeb osób trzecich, usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania dla potrzeb osób trzecich
zleconej tematyki, projektowanie restauracji, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie dekoracji
wnętrz.

(531) 01.15.15, 14.07.02, 14.07.03, 27.05.01
(510), (511) 21 grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie elektryczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, szczotki, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210)
(731)

(210) 466172
(220) 2017 01 12
(731) KISZLUK-KRZEMIEŃ AGATA, Warszawa
(540) CHEF AT HOME
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, pralki, pralko - suszarki, zmywarki do naczyń, odkurzacze, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, roboty kuchenne elektryczne,
sokowirówki elektryczne wyciskarki, blendery elektryczne,
11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, lodówki, zamrażarki, lodówko - zamrażarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki,
wyciągi kuchenne [okapy], elektryczne ekspresy do kawy,
czajniki elektryczne, grille elektryczne, parowary elektryczne, klimatyzatory i wentylatory, suszarki do ubrań, suszarki
do włosów.
466180
(220) 2017 01 12
WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII
W POZNANIU, Poznań
(540) RP WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA
& GASTRONOMII POZNAŃ THE ACADEMY OF HOTEL
MANAGEMENT AND CATERING INDUSTRY POZNAŃ
(210)
(731)

(531)

05.13.08, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.17, 24.03.18,
24.03.19, 09.01.10, 01.01.05, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez roz-

466207
(220) 2017 01 12
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CYDR POLSKI ZŁOTY SAD

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr, cydr słodki, cydr
wytrawny, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje alkoholowe z owoców, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino owocowe.
(210) 466220
(220) 2017 01 12
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) POLARING
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
466229
(220) 2017 01 13
MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) spirocomplex

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety
zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę,
mleczko pszczele, pyłek pszczeli, mikroorganizmy odżywcze, mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię
do celów dietetycznych, białka, błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes, środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen, naticol,
kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki
wspomagające odchudzanie.
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(210) 466231
(220) 2017 01 13
(731) Villa Maria Estate Umited, Auckland, NZ
(540) THORNBURY
(510), (511) 33 wina.
(210) 466248
(220) 2017 01 13
(731) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów
(540) rurAKS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 powłoki - osłony kabli elektrycznych, 19 rury
sztywne, niemetalowe dla budownictwa.
(210) 466249
(220) 2017 01 13
(731) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów
(540) moderAKS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 listwy niemetalowe.
(210) 466255
(220) 2017 01 13
(731) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów
(540) climAKS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing
imprez i wydarzeń, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi
lobbingu handlowego, pośrednictwo handlowe, doradztwo
biznesowe i związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie ww.
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet i online, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
szkoleń, seminariów, kursów, sympozjów, konkursów i warsztatów, usługi wydawnicze, fotograficzne, filmowe, usługi publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych i on-line,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie elektroniczne on-line tekstów innych niż reklamowe,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww.
usług, wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Internet i on-line, 42 usługi w zakresie projektowania,
integracji i wykorzystania programów komputerowych, internetowych i komputerowych baz danych, usługi w zakresie projektowania, tworzenia serwisu stron internetowych,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, zakładanie
i utrzymywanie kont internetowych, usługi graficzne i projektowe, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług,
wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Internet i on-line.
466266
(220) 2017 01 13
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Radler Lemon Mix piwa i lemoniady
(210)
(731)

(210) 466256
(220) 2017 01 13
(731) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów
(540) klimAKS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(210) 466257
(220) 2017 01 13
(731) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów
(540) dekorAKS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 rury sztywne,
budownictwa.

niemetalowe

(210) 466259
(220) 2017 01 16
(731) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Fin Tech

dla

(531) 27.05.01, 05.07.12, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], piwo, piwa smakowe, piwa o małej zawartości alkoholu,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa,
napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe.
466277
(220) 2017 01 16
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) VEMONIS
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych.

(210)
(731)
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466284
(220) 2017 01 16
AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) AKCES SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 instalacje
sanitarne.
466295
(220) 2017 01 13
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) i asist

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.17.02
(510), (511) 8 pęsety i obcinaczki, 9 lupy, szkła powiększające,
10 artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji, urządzenia do masażu, przyrządy kręgarskie,
przyrządy do terapii oddechowej, urządzenia do ćwiczeń
do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ultrafioletowe lampy do celów medycznych, urządzenia do elektrostymulacji
do użytku w leczeniu terapeutycznym, aplikatory pigułek,
przyrządy do protez, balkoniki, balkoniki do chodzenia, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże do stawów, gorsety do celów medycznych, bandaże usztywniające na stawy, kule inwalidzkie, laski-czwórnogi do celów medycznych,
nakolanniki w postaci opasek elastycznych, ortezy, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, poduszki ortopedyczne, siedziska do korekcji kręgosłupa, rękawy kompresyjne
na kończyny, urządzenia ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, wyciągi wspomagające niepełnosprawnych w trakcie
wchodzenia do wanny, urządzenia do badania ciśnienia
krwi, termometry do pomiaru gorączki, protezy i sztuczne
implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne, ocieplacze stawów, przyrządy pomocnicze ułatwiające korzystanie
z przedmiotów codziennego użytku, 11 termofory, lampki,
podświetlacze, 18 laski do podpierania się, składane laski,
20 krzesełka do wanny, pojemniki na lekarstwa z tworzyw
sztucznych, poręcze do łóżek, poręcze do wanien, niemetalowe, podpory toaletowe i uchwyty łazienkowe.
(210) 466302
(220) 2017 01 15
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Suche
(540) OF ORANGEFITNESS Supplements

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 21.03.13,
01.01.05
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, kapsułki do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
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suplementy diety, preparaty witaminowe, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające
apetyt, tran, zioła lecznicze, 18 plecaki, torby, torby gimnastyczne, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, biustonosze,
bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia
głowy], kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki,
majtki damskie, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, odzież, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe.
(210) 466307
(220) 2017 01 16
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) SOLIVANO
(510), (511) 1 srodki chemiczne dla przemysłu, kleje do celów przemysłowych, silikony, 2 preparaty do konserwacji
drewna, preparaty zabezpieczające do metali, 4 oleje przemysłowe, smary.
(210) 466308
(220) 2017 01 16
(731) JAKUBIEC SEBASTIAN WEBSEM, Kraków
(540) webseo
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi
w zakresie pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowanie
stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”,
analiza w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynku i badania marketingowe, systematyzowanie danych
w komputerowych bazach danych, planowanie strategii
marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, marketing w mediach
społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamowych, dystrybucja
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materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych.
(210) 466310
(220) 2017 01 16
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) MOOLETIX
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje do celów przemysłowych, silikony,preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, 4 oleje przemysłowe, smary, 13 gazy do osobistej obrony.
466313
(220) 2017 01 16
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CaféSenior

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.17
(510), (511) 41 informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie informacji dotyczących książek,
dostarczanie informacji edukacyjnych, nauczanie w zakresie
pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie zdrowia, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, edukacja dorosłych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, informacje na temat sportu, instruktaż
w zakresie gimnastyki, multimedialne wydania gazet, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], publikowanie recenzji, szkolenia w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, udostępnianie publikacji on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych
baz danych, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, usługi rekreacyjne dla osób starszych.
(210) 466317
(220) 2017 01 16
(731) RYCHTER RAFAŁ, Magdalenka
(540) feelco HEATING & COOLING SYSTEM
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(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).
466324
(220) 2017 01 16
WORKPLACE WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) WORKPLACE WELLNESS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.30
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego,
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
trening rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, rozrywka, zapewnianie
kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, ochrona zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, konsultacje medyczne, konsultacje z dziedziny żywienia, usługi medycyny
alternatywnej.
(210) 466326
(220) 2017 01 17
(731) BŁAUT GRZEGORZ, Kraków
(540) toalety.pl wychodzisz na czysto

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.01, 06.01.02, 06.03.01
(510), (511) 11 mobilne instalacje sanitarne, przenośne
toalety, kabiny toaletowe, zbiorniki toaletowe, wózki toaletowe, kontenery sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do dezodoryzacji, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do celów sanitarnych,
37 ustawienie, instalacja, konserwacja, naprawa, utrzymywanie w dobrym stanie i oczyszczanie przenośnych urządzeń
sanitarnych, kontenerów sanitarnych, kontenerów przeznaczonych na toalety, kontenerów przeznaczonych na natryski,
kontenerów socjalnych i magazynowych, przenośnych toalet, kabin toaletowych, zbiorników toaletowych, pisuarów,
wózków toaletowych, 39 utylizacja i usuwanie ścieków i odpadów, zwłaszcza wywóz mobilnych instalacji sanitarnych,
kontenerów sanitarnych, kontenerów toaletowych, kontenerów prysznicowych, przenośnych toalet, kabin toaletowych,
zbiorników toaletowych, pisuarów, wózków toaletowych,
usuwanie zgromadzonych i przetwarzanych chemicznie
odpadków i fekaliów z toalet i innych urządzeń sanitarnych,
44 wynajem przenośnych urządzeń sanitarnych, zwłaszcza
kontenerów sanitarnych, kontenerów przeznaczonych na to-
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alety, kontenerów przeznaczonych na natryski, przenośnych
toalet, kabin toaletowych, zbiorników toaletowych, pisuarów,
wózków toaletowych, wypożyczanie aparatów i instalacji sanitarnych, wynajem aparatury i urządzeń do mobilnych instalacji sanitarnych.
(210) 466336
(220) 2017 01 17
(731) NOWAK WOJCIECH, Niepołomice
(540) fizjopunkt

(531) 04.05.03, 04.05.05, 27.05.01
(510), (511) 10 przyrządy i urządzenia do gimnastyki leczniczej, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych,
aparaty i urządzenia do masażu, aparatura, przyrządy, instrumenty, artykuły i materiały do fizjoterapii, 41 Instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki, instruktaże,
kluby zdrowia, organizowanie i prowadzenia warsztatów
oraz szkoleń, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, fizjoterapia, fizykoterapia, opieka pielęgniarska,
medyczna, opieka zdrowotna, usługi telemedyczne, usługi
doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, terapeutyczne usługi, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny
alternatywnej.
(210) 466337
(220) 2017 01 17
(731) DUNIN-KOZICKI JAN, Lublin
(540) IVO ITALIAN
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(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt sportowy.
(210) 466341
(220) 2017 01 17
(731) SADOWSKI RADOWIT NORD AMBULANSE, Sopot
(540) POGOTOWIE MEDYCZNE NORD AMBULANSE

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 ambulanse [karetki pogotowia], 39 transport
karetkami ratunkowymi, usługi ratownictwa.
(210) 466346
(220) 2017 01 17
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) ROZKOSZNA WIŚNIA Z PIWONIĄ
(510), (511) 3 zapachy do pomieszczeń lub powietrza, olejki
aromatyczne do powietrza, środki do nadawania powietrzu
zapachu, środki do perfumowania powietrza, mieszaniny zapachowe, potpourri, kadzidełka, olejki esencjonalne do powietrza, środki zapachowe odświeżające powietrze, mieszaniny zapachowe potpourri, 4 świece i świeczki, świece
zapachowe, 5 środki do oczyszczania powietrza, preparaty
do oczyszczania i dezynfekcji powietrza, preparaty neutralizujące zapachy, dezodoranty inne niż do użytku osobistego,
odświeżacze zapachu do pomieszczeń lub powietrza.
466349
(220) 2017 01 17
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ERRANI
(510), (511) 5 herbicydy.

(210)
(731)

466351
(220) 2017 01 17
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ELEMA
(510), (511) 5 fungicydy.

(210)
(731)
(531) 24.17.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, udostępnianie muzyki cyfrowej (nie do pobrania w Internecie), usługi prezenterów muzyki, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], pensjonaty,
rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, restauracje samoobsługowe,
kafeterie, obsługa gastronomiczna w własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
466338
(220) 2017 01 17
KISZKA WOJCIECH MAAW SPORT HURT DETAL
ARTYKUŁY SPORTOWE, Przeworsk
(540) Maacco
(210)
(731)

(210) 466352
(220) 2017 01 17
(731) DUSZAK SYLWIA DĘBOWA PRZYSTAŃ, Borowski Las
(540) Dębowa Przystań

(531) 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 domy turystyczne, hotele, kawiarnie, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych - zakwaterowanie, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady].

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 466353
(220) 2017 01 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) B’HEALTHY
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego.
(210) 466357
(220) 2017 01 17
(731) BOGUSŁAWSKA-SZULSKA ANNA, Gdynia
(540)

(531) 29.01.04, 26.05.04, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, 37 usługi
budowlane, 42 usługi projektowania.
466358
(220) 2017 01 17
GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENNA TOWERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) THE WARSAW HUB
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe],
almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa,
biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka
kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki
do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki papierowe,
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały
biurowe, segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, galanteria tekstylna, odzież reklamowa, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie
i zarządzanie i przedsiębiorstwami handlowymi, komplek-

(210)
(731)
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sowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych
towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz
związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, sprzedaż na kredyt, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele
dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart
kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem,
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów
w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku
nieruchomości, usługi bankomatów, prowadzenie punktów
wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut,
37 usługi budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów
betonowych, usługi instalacyjne, usługi budowlane, montaż
i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie
budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa
i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy
urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, organizowanie imprez
sportowych i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów
gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych
i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie
konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja
o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie
sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne,
wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów,
podestów i estrad, 42 usługi w zakresie badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, budowa i analizy
systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie
komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki
artystycznej, identyfikacja dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów,
usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad
dziećmi, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związa-
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ne z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja
o modzie, opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.
466359
(220) 2017 01 17
GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENNA TOWERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) HUB THE WARSAW HUB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny
informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe,
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy
geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy
książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe łub papierowe, pudełka
na pióra, ramki i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki,
wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki
pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, galanteria tekstylna, odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie
interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości,
w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie i przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów
z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej
z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej,
spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym
sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie,
wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, sprzedaż
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na kredyt, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń
finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem
lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości,
usługi bankomatów, prowadzenie punktów wyceny biżuterii,
prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane,
naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, usługi
instalacyjne, usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach
obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi
punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności, w tym telefonów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni,
sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie
i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym
festiwali filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura
fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne, wypożyczanie konstrukcji przenośnych
w postaci namiotów, podestów i estrad, 42 usługi w zakresie
badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, budowa
i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie
nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki
artystycznej, identyfikacja dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów, usługi
barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie,
opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.
466360
(220) 2017 01 17
ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górno
(540) SPIŻARNIA MYŚLIWEGO
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny,
nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, oleje i tłuszcze, przetworzone owocu warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby,
owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone ,jogurty i sorbety, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 466361
(220) 2017 01 17
(731) HRYNIEWIECKI KRZYSZTOF, Płock
(540) LEXPRIM

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210) 466367
(220) 2017 01 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) B`MAMA
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety dla kobiet w ciąży.
(210) 466374
(220) 2017 01 18
(731) KOŚMICKI PIOTR, Warszawa
(540) GRAND NOVA

(531) 27.05.01, 27.05.14, 27.05.17
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie, fotokopiowanie, maszynopisanie, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, reklama korespondencyjna, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, doradztwo w sprawach finansowych, fundusze
inwestycyjne wzajemne, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowania, wynajem biur do coworkingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością.
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466375
(220) 2017 01 18
FOLWARSKI ANDRZEJ IMPORT-EKSPORT ART.
PRZEMYSŁOWYCH, Łyczanka
(540) TIGER TIRES
(510), (511) 12 opony, bieżnikowane opony, opony pneumatyczne, opony do pojazdów, opony do pojazdów
mechanicznych, opony do pojazdów lądowych, opony
do samochodów, opony do autobusów, opony do pojazdów rolniczych, opony do pojazdów dostawczych, opony
do pojazdów ciężarowych, opony do kół pojazdów leśnych,
opony pełne do kół pojazdów, dętki, dętki do opon, dętki
do opon pojazdów, dętki do kół pojazdów, dętki do opon
pneumatycznych, 35 usługi prowadzenia sklepu, hurtowni,
sklepu internetowego oraz sprzedaży wysyłkowej obejmującej: opony, bieżnikowane opony, opony pneumatyczne,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
opony do pojazdów lądowych, opony do samochodów,
opony do autobusów, opony do pojazdów rolniczych, opony do pojazdów dostawczych, opony do pojazdów ciężarowych, opony do kół pojazdów leśnych, opony pełne do kół
pojazdów, dętki, dętki do opon, dętki do opon pojazdów,
dętki do kół pojazdów, dętki do opon pneumatycznych.

(210)
(731)

(210) 466377
(220) 2017 01 18
(731) WESOŁOWSKA AGNIESZKA CONCEPT, Kościno
(540) AGNES WESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki, torby, portfele, portmonetki i paski ze skóry oraz tworzyw sztucznych, 35 usługi
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: biżuteria oraz torebki, torby, portfele, portmonetki i paski ze skóry i tworzyw
sztucznych.
(210) 466379
(220) 2017 01 18
(731) LUCHOWSKI RAFAŁ ARNET-PROF, Warszawa
(540) podosystem.pl
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne, 25 wkładki do obuwia
(do butów i botków).
(210) 466381
(220) 2017 01 18
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) HERBALOR

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki ziołowe, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, napoje ziołowe do użytku leczniczego, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe
do celów medycznych, spraye ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, ziołowe preparaty błotne
do celów terapeutycznych, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, witaminy i preparaty witaminowe, leki dla ludzi, 30 napary ziołowe,
miód ziołowy, herbatki ziołowe [napary], ziołowe preparaty

94

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do produkcji napojów, ziołowe aromaty do produkcji napojów, cukierki (nielecznicze) zawierające ziołowe aromaty, herbaty ziołowe [inne niż do celów leczniczych], napary ziołowe
[inne niż do celów leczniczych].
466386
(220) 2017 01 18
CZAJOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CZAJOWNIA
(510), (511) 43 herbaciarnie, restauracje serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, restauracje dla turystów,
kawiarnia.

(210)
(731)

466390
(220) 2017 01 18
CHUDZIŃSKI MICHAŁ, Leszno;
KOŁAKOWSKI TOMASZ, Ostrołęka;
REMBISZEWSKI DANIEL, Wizna
(540) STERNEL

(210)
(731)

(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, roboty spawalnicze, roboty spawające, mechanizmy robotyczne do przenoszenia,
mechanizmy robotyczne do transportu, roboty do zastosowania w przemyśle, manipulatory [ramiona] robotyczne
do celów przemysłowych, roboty do transportu bliskiego
i przeładunku materiałów, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wymienonych towarów: roboty przemysłowe,
roboty spawalnicze, roboty spawające, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, mechanizmy robotyczne do transportu, roboty do zastosowania w przemyśle, manipulatory
[ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, roboty
do transportu bliskiego i przeładunku materiałów, 42 programowanie elektronicznych systemów kontroli, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki .
(551) wspólne prawo ochronne
466396
(220) 2017 01 18
WALCZYŃSKI MARCIN KANCELARIA PRAWNA,
Warszawa
(540) W
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności
gospodarczej, przygotowywanie badań dotyczących spraw
z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
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usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
dla celów działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze,
45 doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, mediacja [usługi prawne], mediacje, organizowanie świadczenia usług
prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady
prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz
prawnych, sprawy sporne (usługi pomocy w -), świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne w zakresie mediacji, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi radców
prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników
patentowych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie mediacji,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
uwierzytelnianie dokumentów prawnych, badania prawne,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w zakresie sporów
sądowych, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi asystentów prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], udzielanie informacji sądowych.
(210) 466397
(220) 2017 01 18
(731) CZARTORYSKI TOMASZ TONE OF LIFE, Porąbka
(540) TONE OF LIFE ART FOR PEACE
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(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, dzwonki, gongi, instrumenty muzyczne, 41 doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, montaż lub nagrywanie dzwięku i obrazu,
muzyczne usługi wydawnicze, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie konkursów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja imprez muzycznych, organizowanie koncertów, organizowanie kursów szkoleniowych, pisanie piosenek, produkcja muzyczna, przedstawienia muzyczne, usługi
doradcze, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie
muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi występów grup muzycznych na żywo, wynajem sprzętu audio
i wideo, wypożyczanie instrumentów muzycznych, występy
taneczne, muzyczne i dramatyczne.
466403
(220) 2017 01 18
WALCZYŃSKI MARCIN KANCELARIA PRAWNA,
Warszawa
(540) W WALCZYŃSKI KANCELARIA PRAWNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności
gospodarczej, przygotowywanie badań dotyczących spraw
z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
dla celów działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze,
45 doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, mediacja [usłu-
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gi prawne], mediacje, organizowanie świadczenia usług
prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady
prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz
prawnych, sprawy sporne (usługi pomocy w -), świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne w zakresie mediacji, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi radców
prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników
patentowych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie mediacji,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
uwierzytelnianie dokumentów prawnych, badania prawne,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w zakresie sporów
sądowych, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi asystentów prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawnej, udzielanie informacji sądowych.
(210) 466408
(220) 2017 01 18
(731) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) lumia
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa
oraz budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe, kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady,
murki.
466421
(220) 2017 01 19
AROMA DOROTA BIERNACKA MIROSŁAW BIERNACKI
SPÓŁKA JAWNA, Wałcz
(540) Dobre Zioła

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze
napary ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku leczniczego, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety,
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suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych,
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata
do zaparzania, herbata mrożona, herbata w torebkach, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe
[napary], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mieszanki
herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, zioła do celów spożywczych, zioła przetworzone, zioła
suszone.
466474
(220) 2017 01 23
ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY INWAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) INWAT Rok założenia 1989
(210)
(731)

(531) 15.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 9 aparaty, przyrządy pomiarowe, kontrolne,
42 prace badawczo - projektowe, konstrukcyjne, opinie, ekspertyzy w zakresie obiektów, urządzeń energetycznych oraz
ciepłowniczych.
(210) 466477
(220) 2017 01 23
(731) GIBKI KRZYSZTOF ATLANTIS, Chorzów
(540) CHLEB POWITALNY

(531) 02.09.01, 05.07.03, 05.03.11, 05.07.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarnicze, wyroby
cukiernicze.
(210) 466479
(220) 2017 01 23
(731) SIDORSKA JULIA, Poznań
(540) M MUSCLE MODE NUTRITION
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(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane.
466489
(220) 2017 01 23
PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) urtica
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma, fotografie, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania,
notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], ulotki, materiały
piśmienne, publikacje drukowane, 35 prowadzenie hurtowni
w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych
środków dla celów leczniczych, instrumentów i artykułów
medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie
materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie zakupów
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prenumerata
gazet dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, analizy, badania rynkowe,
39 usługi zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
transport samochodowy, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych
z wykorzystaniem urządzeń sportowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją..
466491
(220) 2017 01 23
CICHOCKI ROBERT, SKALSKI MARIUSZ MORROW
WOODS SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) Morrow Woods
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie wystawowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie kopułowe
do mebli, 19 boazeria niemetalowa, okładziny drewniane,
okładziny (niemetalowe -) na sufity, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 20 meble kuchenne, meble
biurowe, meble sklepowe, meble tapicerowane, ekrany
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466513
(220) 2017 01 23
STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Malbork
(540) Golden KING of cigarette tubes

[meble], półki [meble], lustra [meble], stoły [meble], meble
komputerowe, meble domowe, cokoły [meble], szafki [meble], meble wielofunkcyjne, szafy [meble], gabloty [meble],
siedzenia [meble], regały [meble], meble wypoczynkowe, ruchome przepierzenia [meble], ściany działowe [meble], szafki
metalowe [meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], meble
do kantyn, segmenty wystawiennicze [meble], modułowe
meble łazienkowe, lady robocze [meble], blaty kuchenne
[meble], meble modułowe [kombinowane], wolnostojące
przepierzenia [meble], elementy dzielące przestrzeń [meble],
niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na korespondencję [meble], boazeria meblarska, lustra z elektrycznym oświetleniem, tablice reklamowe [meble], dekoracyjne
panele drewniane [meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble].

(210)
(731)

466493
(220) 2017 01 23
HI-TECH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) KARDIO-TEST MEDICAL

(531) 24.09.01, 24.09.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, gilzy papierosowe, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, tytoń, pojemniki na tytoń, papierosy, papierosy elektroniczne, filtry do papierosów, cygara, fajki.

(210)
(731)

(531) 20.05.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, kontrolne,
wagowe, 10 aparatura i instrumenty medyczne, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów.
(210) 466505
(220) 2017 01 23
(731) UNIBOX W. MICHALCZUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) KWIACIARNIA W PUDEŁKU

(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 09.01.10, 26.04.01, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 kwiaty żywe i suszone, bukiety z suszonych
i świeżych kwiatów, dekoracje kwiatowe, rośliny doniczkowe,
rośliny suszone do dekoracji, 35 usługi sprzedaży w kwiaciarniach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu kwiatów i artykułów florystycznych oraz upominków.

(210) 466526
(220) 2017 01 23
(731) OPANIA TOMASZ, Wrocław
(540) Wrocław - wejście od podwórza
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, prowadzenie imprez kulturalnych, usługi malowania artystycznego murali, usługi związane z wystawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki,
usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem
łączy telekomunikacyjnych, usługi w zakresie kultury, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, warsztaty w celach kulturalnych, wystawy sztuki, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych.
466543
(220) 2017 01 24
STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Malbork
(540) GK

(210)
(731)

466508
(220) 2017 01 23
UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA
PGU, Polanica-Zdrój
(540) Staropolanka plus
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne [napoje], wody gazowane,
napoje bezalkoholowe, woda [napoje], woda stołowa.

(531)

03.01.01, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne do nosa.
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466558
(220) 2017 01 24
EDUNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) edunation
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń.

(210)
(731)

466560
(220) 2017 01 24
EDUNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) en edunation
(210)
(731)

(531)

21.01.14, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12

(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń.
(210)
(731)

466564
(220) 2017 01 24
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk

Nr ZT08/2017

(540) ARGON
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe,
wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownictwo przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra
handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, 43 wynajmowanie sal na zebrania, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi
|snack-bary], kafeterie [bufety].

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

459356, 460301, 461360, 464326, 465259, 465993, 466100, 466135, 466136, 466307, 466310

2

465749, 465750, 466307

3

456138, 456888, 459074, 459356, 460301, 461180, 461360, 462232, 462233, 463053, 464514, 464667, 464749,
464805, 465235, 465237, 465241, 465294, 465538, 465539, 465542, 465543, 465618, 465627, 465887, 466054,
466076, 466346

4

463358, 464470, 464471, 464837, 466100, 466104, 466107, 466135, 466136, 466307, 466310, 466346

5

456138, 460301, 461360, 462232, 462233, 462775, 463415, 464005, 464667, 464732, 464825, 464935, 465063,
465235, 465237, 465241, 465265, 465345, 465538, 465539, 465542, 465543, 465618, 465627, 465737, 465960,
465965, 466076, 466141, 466220, 466229, 466277, 466302, 466346, 466349, 466351, 466353, 466367, 466381,
466421, 466479

6

456021, 462630, 462834, 463622, 464071, 464449, 464564, 465303, 465305, 465749, 465750, 466028, 466033,
466284

7

461418, 461531, 461532, 461533, 461534, 461535, 461536, 461538, 463054, 463055, 463622, 464564, 464827,
464853, 465131, 465133, 465383, 465389, 466028, 466172, 466390

8

464377, 464564, 464570, 464631, 464837, 465294, 466295

9

456856, 458021, 459444, 460500, 460501, 460502, 460504, 461418, 461537, 462606, 462831, 462930, 462975,
463622, 464377, 464422, 464474, 464519, 464597, 464788, 464794, 464797, 464799, 464837, 464973, 464975,
465019, 465088, 465163, 465182, 465570, 465633, 465928, 466066, 466248, 466295, 466474, 466493

10

459479, 459481, 462831, 465294, 465858, 465861, 466295, 466336, 466379, 466493

11

460500, 460501, 460502, 460504, 460927, 462834, 462930, 463622, 464417, 465019, 465131, 465133, 465993,
466172, 466284, 466295, 466317, 466326, 466491

12

461531, 461532, 461533, 461534, 461535, 461536, 461537, 461538, 464422, 464470, 464471, 465498, 466073,
466341, 466375

13

464837, 466310

14

462606, 463535, 464632, 465081, 465239, 466377

15

466397

16

456856, 456895, 456897, 457776, 458021, 458925, 459444, 462362, 462606, 463915, 463928, 464422, 464428,
464528, 464632, 464668, 464788, 464794, 464797, 464829, 464973, 464975, 465063, 465088, 465130, 465460,
465461, 465570, 465736, 465869, 465871, 465873, 465879, 466041, 466063, 466064, 466358, 466359, 466489,
466543

17

461537, 464827, 465188, 465194

18

456856, 456888, 463218, 463511, 463535, 464632, 464837, 465182, 465520, 466070, 466295, 466302, 466377

19

459444, 462630, 462834, 463622, 464071, 464449, 465081, 465303, 465305, 465638, 465749, 465750, 465763,
466028, 466248, 466249, 466255, 466256, 466257, 466408, 466491

20

464377, 464428, 464449, 464549, 465081, 465125, 465131, 465133, 465291, 465292, 465460, 465461, 465858,
465861, 466295, 466491

21

459074, 459444, 464668, 465081, 465131, 465133, 465749, 465750, 466156

22

462815, 464428, 466033

24

460729, 465858, 465861, 465872

25

455306, 456856, 456888, 458021, 460729, 461852, 461853, 462606, 462831, 463218, 463353, 463511, 463535,
464181, 464528, 464632, 464668, 464837, 465088, 465182, 465520, 465875, 466017, 466054, 466071, 466109,
466156, 466302, 466358, 466359, 466379

26

459479, 459481, 462606, 464428
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Nr ZT08/2017

1

2

28

456856, 458691, 461180, 463928, 464431, 464528, 464788, 464794, 464797, 464837, 464973, 464975, 465460,
465461, 465618, 466055, 466063, 466064, 466338

29

458925, 462640, 462641, 462642, 462643, 462815, 463226, 463291, 463378, 463463, 463543, 463937, 464005,
464637, 464668, 464822, 465092, 465261, 465345, 465464, 465812, 465816, 465867, 466052, 466077, 466094,
466138, 466360

30

458925, 462640, 462641, 462642, 462643, 463097, 463226, 463378, 463543, 463784, 463937, 464005, 464637,
464668, 464710, 464711, 464712, 464715, 464822, 464935, 465092, 465130, 465345, 465632, 465870, 465885,
465962, 466052, 466077, 466360, 466381, 466421, 466477

31

461180, 462640, 462641, 462642, 462643, 462834, 463226, 463370, 463378, 463702, 463937, 464804, 464822,
465020, 465021, 465022, 465545, 465964, 466505

32

456341, 459444, 460864, 463226, 463293, 463786, 464222, 464478, 464668, 464822, 464935, 465019, 465020,
465021, 465022, 465345, 465762, 465853, 465886, 465901, 466044, 466052, 466154, 466207, 466266, 466508

33

456341, 459444, 463066, 463707, 464668, 466044, 466207, 466231

34

456341, 460500, 460501, 460502, 460504, 462161, 466513

35

454989, 454992, 456021, 456138, 456575, 456895, 456897, 458084, 458925, 459366, 459444, 461314, 462161,
462232, 462233, 462331, 462362, 462489, 462606, 462747, 462815, 462831, 462845, 462963, 463040, 463218,
463226, 463353, 463358, 463412, 463415, 463463, 463511, 463529, 463535, 463702, 463890, 463915, 463928,
464181, 464258, 464377, 464417, 464422, 464443, 464452, 464516, 464519, 464581, 464583, 464585, 464597,
464632, 464715, 464799, 464800, 464887, 465020, 465021, 465022, 465063, 465121, 465124, 465126, 465163,
465190, 465294, 465303, 465305, 465345, 465375, 465570, 465618, 465736, 465762, 465763, 465797, 465815,
465817, 465847, 465871, 465872, 465873, 465875, 465879, 465964, 466026, 466039, 466041, 466054, 466055,
466073, 466094, 466259, 466308, 466358, 466359, 466360, 466374, 466375, 466377, 466390, 466396, 466403,
466489, 466505, 466564

36

456895, 456897, 457465, 459022, 459037, 459038, 459366, 461314, 461725, 462331, 462747, 462963, 463412,
464172, 464422, 464519, 464604, 464799, 465163, 465223, 465349, 465355, 465356, 465532, 465898, 466031,
466032, 466039, 466042, 466357, 466358, 466359, 466374, 466564

37

456021, 457776, 459444, 460927, 461725, 462630, 462930, 463622, 464564, 464604, 464781, 465303, 465305,
465532, 465638, 465749, 465750, 465763, 466042, 466073, 466326, 466357, 466358, 466359, 466564

38

456895, 456897, 462606, 464258, 464422, 464581, 464583, 464585, 465088, 465163, 465570, 465871, 465873,
465879

39

457465, 460301, 460864, 460927, 461314, 462834, 463226, 463358, 464422, 464470, 464471, 464511, 464800,
465019, 465121, 465124, 465126, 465188, 465194, 465223, 465463, 465638, 466031, 466032, 466094, 466326,
466341, 466489, 466493, 466564

40

456021, 457776, 460864, 462362, 462834, 463543, 464564, 464632, 464800, 465088, 465875

41

454989, 454992, 456856, 458084, 458233, 458925, 459444, 460906, 462362, 462373, 462489, 462508, 462606,
463040, 463218, 463412, 463535, 463700, 463915, 464436, 464443, 464452, 464490, 464528, 464581, 464583,
464585, 464781, 464788, 464794, 464797, 464829, 464973, 464975, 465000, 465163, 465190, 465192, 465288,
465314, 465463, 465570, 465618, 465736, 465762, 465869, 465871, 465873, 465879, 466041, 466058, 466063,
466064, 466066, 466146, 466180, 466259, 466313, 466324, 466336, 466337, 466358, 466359, 466397, 466489,
466526, 466558, 466560, 466564

42

454989, 454992, 457776, 459444, 460927, 461418, 461725, 462331, 462362, 462834, 462845, 463358, 463535,
463622, 464071, 464258, 464422, 464428, 464443, 464452, 464474, 464604, 464632, 464887, 465163, 465375,
465460, 465461, 465520, 465532, 465570, 465638, 465736, 465815, 465817, 465871, 465873, 465875, 465879,
466180, 466259, 466357, 466358, 466359, 466390, 466474, 466564

43

458084, 460906, 462606, 463040, 463543, 463557, 464511, 464826, 465019, 465130, 465204, 465223, 465314,
465349, 465355, 465356, 465375, 465457, 465869, 466018, 466041, 466052, 466146, 466337, 466352, 466358,
466359, 466360, 466386, 466564

44

459444, 461927, 462963, 464732, 464804, 465294, 465618, 465763, 465821, 465952, 466146, 466324, 466326,
466336, 466358, 466359

45

454989, 454992, 457465, 462747, 462839, 462840, 464452, 464781, 464799, 465121, 465124, 465126, 465570,
465736, 465898, 466025, 466053, 466358, 466359, 466361, 466396, 466403

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#KARTA MILION WARTA
#LETSMAKESPEEDWAY
11 WORKS
1923 Hanka SIEMIANOWICE michałki
z Siemianowic
1923 Hanka SIEMIANOWICE
3Re. co reworked - refurished - recycled
4DESIGNDAYS
7 SAMURAJÓW
AA Matt Smooth
ADIVA
AGNES WESS
AGRO-LAND
AKCES SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
AKCYDENS
ALGI Chamot natura dla SPA & Gabinetów
kosmetycznych
Alumitech SP. Z O.O.
AMANTA
amunodin
ANGEL APARTMENTS
ANIELSKA PIANKA
animumu
ANTIOXIQ
AP FINANSE UBEZPIECZENIA FINANSE
DORADZTWO PRAWNE
Aperitif
aqua energy
ARGON
aril car citrus flash
aril car oriental
aril car paradise
aril car rainforest
aril car spicy citrus
aril first day of spring
aril hot fresh
aroma
ART APART APARTMENTS
atabay kids
AUGELA
AVEENTE
AZAREX Najwyższa jakość na rynku paliw
B`MAMA
B’HEALTHY
BAARON by FKB

465163
456856
464837
464710
464715
464800
465879
465457
466076
464597
466377
463370
466284
462362
464805
456021
461852
464667
465349
465885
465204
462775
465898
463915
464749
466564
465235
465538
465542
465539
465543
465241
465237
460301
465356
463529
455306
456888
464471
466367
466353
465081

BAD ICON
Bank Dobrych Miejsc
BBiC COBRABID - BBC BIURO BADAŃ
I CYRTYFIKACJI
BHP DORADZTWO I SZKOLENIA
JACEK DAMASZKE
BIOCENT
BIOFOSKA
BIOHUMUS Life
BLUnano
BOLSTER
BOXAL 26
BULL HORN
CaféSenior
CARS.pl
CECH-MAR
CHEF AT HOME
CHLEB POWITALNY
CHOJRAK
CleanBin
climAKS
COBRABID OŚRODEK BADAWCZO
ROZWOJOWY
COBRABID-BBC BIURO BADAŃ
I CERTYFIKACJI
coco vital
consultrix
CREATIVE LOVE
CYDR POLSKI ZŁOTY SAD
CZAJOWNIA
Czokominki
D DILANI
dekorAKS
DELTAGAS
DELTAGAS
Desant
Dębowa Przystań
DIAMANT CUKIER żelujący Trzcinowy
na 500g owoców
DLA KONESERÓW Pomarańcza i migdał
w czekoladzie
DOBRA ORZECH LASKOWY TRADITIONAL
HAZELNUT FLAVOUR PRODUKT POLSKI
Dobre Zioła
DÖNER KING KEBAB
DROG-BUD

463353
463412
465460
463700
463622
464326
465259
466028
464519
466100
465498
466313
462845
465749
466172
466477
465886
464514
466255
461418
465461
466154
464452
462508
466207
466386
462643
465872
466257
466135
466136
456341
466352
465962
463097
463707
466421
463543
465638
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1

2

1

2

Drosed SELECTION Młoda Polska Gęś Owsiana
Druga Strona Lustra
DUO
DWELL WELL DEVELOPMENT
E elwiz
eco fridge
edunation
EG EDYTA GÓRNIAK
ELEMA
elwiz
EMELVA
EMPIRE APART APARTMENTS
en edunation
Ence Pence
ERRANI
EVENT MARKETING INSTITUTE EI EVENT
MARKETING INSTITUTE FOCUSED
ON EXPERIENCE
EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP
BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO
EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP
BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO
EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP
BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO
EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP
BURNING-HEET HEETS FROM MARLBORO
EXUMA
faceaddicted
feelco HEATING & COOLING SYSTEM
FEMIFLAMAX
ferita
FIGHT4 FLIGHT
Fin Tech
FINDO PLAZA BUSINESS CENTER
fizjopunkt
FLIPOWANIE
florum strong
FLOWMAXAB
Follow me!
FONIX – Twój pierwszy ratunek na ból ucha
food show
Forma restaurant & cafe
G PRODUKT Z WGRO S.A.
GCA GROM COMBAT ADVENTURE
gEMINI internet media&telekom
getfresh
GK
Golden KING of cigarette tubes
GOOD WORK
GPP
GRAND NOVA
GRIT

462815
461927
459074
465532
465303
459444
466558
458021
466351
465305
466141
465355
466560
465130
466349

hair system
HALE NA BALE
hallux duo
Hanka
HEALTH BOOK
Health Challenges Congress
HERBALOR
Hill’s żywienie schronienie i miłość
HUB THE WARSAW HUB
hubertus arena
i asist
IBUAROMA
integra Grupa SuperDrob
intelli DRYER
intelli SIZER
INWAT Rok założenia 1989
IVO ITALIAN
IZOTERM
JAJMAX
Jan Paweł pp II
JUICY BOX
KARDIO-TEST MEDICAL
KARTY GRABOWSKIEGO
KARTY GRABOWSKIEGO
KDP
KEMM
klimAKS
Klinika Snu
KlinikaSnu śpij dobrze...
Klubokawiarnia Józef K.
KOCHMANSKI STUDIO KREACJI
KOCYK jakość i tradycja
KOCYK jakość i tradycja
KOCYK
KOTŁOSPAW KOTŁY Z PLESZEWA
KRAFTER
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA
W TORUNIU
KWIACIARNIA W PUDEŁKU
L MOBILNE PRAWKO
LWB
L’AF
LB LegalnaBudowa.pl
LEGALNY BIZNES
LEVITO
LEXPRIM
Linia Tut Tut Autka
Lokaah
LOMBARD „U GÓRALA”
LongerLife
LOTAR KRZYSZTOF LOTA

459481
466033
465821
464712
466066
465873
466381
463702
466359
464581
466295
465627
464804
463055
463054
466474
466337
464827
466094
462606
463557
466493
466063
466064
465797
462834
466256
465858
465861
465869
465182
465121
465124
465126
462930
463293

462373
460500
460501
460502
460504
465618
456575
466317
465063
464853
462747
466259
462331
466336
458233
459356
465737
465463
464825
465871
465314
466026
464829
464258
465019
466543
466513
464071
466042
466374
466071

466025
466505
464474
462840
463535
464781
466053
466017
466361
464973
465847
464172
465265
465188

Nr ZT08/2017
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LOTAR SOUNDS MUSIC
LOTAR
lumia
LWB
M MUSCLE MODE NUTRITION
Maacco
Maliminki
MaMy Kalendarz ... I WSPÓLNE PLANY
Manufacture Bröel-Plater
MARGARYNA MARYSIA
MATECZNIK TRADYCJA Z NATURY
MAXIprofi
MAZOVIA CAPITAL
mBank Bezpieczeństwo w sieci
mediasplit
meesyr
MGS Polska KOSTKA BRUKOWA
Michałki Piastowskie
MIDIprofi
Międzynarodowe Targi Meblowe
w Ostródzie
MILCASA
MILOAN
MILOAN
MILOAN
Mito-Pharma
MK MONEY KEPPER
Mniam mniam
Mocno Nadziane
moderAKS
Moje odkrycie
MOLO
MOOLETIX
Morrow Woods
MOTHER & BABY MOTHERandBABY.pl
mpec KONIN
MultiCare
Multimilioner
N-35542
N-36437
N-36512
N-36669
N-419289
N-419356
N-423475
N-46008
nagrzyba fizjoPak
NAKIELNY KAWA I WYPIEKI
NAPPI
NaszeProdukty.pl
NATURALDENS

103

2

1

2

465190
465194
466408
462839
466479
466338
462640
463928
464668
463291
465092
465131
461725
464799
462489
463463
465763
464711
465133

NAVAS
NDame ND
NELLO
NEW CULTURE
Nidiesque Protects from NICKEL
NIDIESQUE
NIEPRZECIĘTNY MIX OWOCÓW FRUGO
Nocowanie.pl
NOVALGIN
Nowi Tropiciele
NUNU
NUTELLA B-READY
O GRUPA OSTOJA
O Mamo!
OCTIVE
Od rozrywki do biznesu!
OF ORANGEFITNESS Supplements
OLMOS
Oławska ŚREDNIOZMINERALIZOWANA
OMG! *OH MY GIRL
onggi
ORTEO
Orzeszek
Owocminki
PALEOSAFARI MOAB GIANTS
PALETA MODY
PARTENOPE
PBM
PEGAZ
Perenal i Navigator, Niezawodni zawodowcy
w ochronie rzepaku !
PERINVEST
PGD POLSKA GRUPA DYSTRYBUCYJNA
POLISH DISTRIBUTION GROUP
PILAK
plastiflora
POCZUJ W SOBIE DZIECIĘCĄ RADOŚĆ
podosystem.pl
POGOTOWIE MEDYCZNE NORD AMBULANSE
POLARING
Polion
POLSKI OGRÓD Smaki,
które dobrze pamiętasz...
POSSI
pożyczka plus
PRAŻUBR NIEPASTERYZOWANY
TRADYCJA BROWARU DOJLIDY 1768
profesjonalna ściółka dla zwierząt
hodowlanych Pellet Lectum
project MESS
PROTECT 2U
Punkt Rozpoznający

465291
464632
456138
458084
462232
462233
464935
465375
463415
465570
463511
463784
457465
466138
465853
465000
466302
464570
460864
465239
463040
464516
463226
462642
464528
464181
466054
461360
465223

464583
465345
459022
459037
459038
464732
466070
466077
464511
466249
463937
466146
466310
466491
463890
460927
462963
465762
461538
461537
461534
461531
461533
461535
461536
461532
465965
461314
465901
465750
465952

465960
464604
462161
466107
464428
465632
466379
466341
466220
465928
464478
464549
466039
464222
465964
460729
462831
464788
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Nr ZT08/2017

1

2

1

2

Punkt Rozpoznający
Q QOBYLLAR WIELOZADANIOWE SYSTEMY
USPRAWNIAJĄCE
QUARTUS
QUEEN OF KORTOWO
QUEEN-TOOLS
R reaktor
Radler Lemon Mix piwa i lemoniady
Reglage
Rent & dRaiff ZAWSZE NOWE AUTO
RENT & DRaiff
RM VABUN
ROBOPLANET
Romet Gazela
ROYAL KITCHEN
ROZKOSZNA WIŚNIA Z PIWONIĄ
RP WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA
& GASTRONOMII POZNAŃ THE ACADEMY
OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING
INDUSTRY POZNAŃ
rurAKS
Sad Śmiłowice
SAFINA COSMETICS
samogon PUSZCZA BIAŁOWIESKA
WYRÓB MANUFAKTUROWY
SANS OFFICIELLE
SATINIA
sceers
SEP - BBJ
SEP - BBJ
SIGINI
skilo GROW YOUR TALENTS
SKL@P
SKŁAD - TO SIĘ SPRAWDZA
SŁONECZNY BRZEG
SMAK WSI przetrwał w naszych produktach
SnapBook
SNOWLAB
SOFE-GROUP STORE OUTFITTING
FURNITURE ENTERPRICE
SOLIVANO
spafood
special food
spirocomplex
SPIŻARNIA MYŚLIWEGO
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Jogurt naturalny
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Śmietana do zup i sosów 18%
Staropolanka plus
STERNEL

464975

STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW
COPYRIGHT POLSKA
STYLOWY BRODACZ
Sultan Kebab
SUUPER MISIE FRUGO
SYSTEM ATHENA
system włosów
Śmiłowice
Śmiłówka
Techniqroll
THE WARSAW HUB
THE WHITE TIGERS MUSIC BAND
THIS IS CREATIVE
THIS
THORNBURY
TIGER TIRES
toalety.pl wychodzisz na czysto
TONE OF LIFE ART FOR PEACE
TRAKOL
TRES AMIGOS
TS techsystem
Tut Tut Autka
Tut Tut Autka
urtica
VEMONIS
VERVA
W WALCZYŃSKI KANCELARIA PRAWNA
W
W
WARMIOK Smak prawdziwych wędlin!
WaXpiN.pl
webseo
WELDE
WIKTORIA
WITRAŻ OKNA
WONDERFUL POLISH SPLIT
WORKPLACE WELLNESS
WOW! Burger & Grill
Wrocław - wejście od podwórza
Xtract SIMPLY NATURAL COLOURS
YONELLE METAMORPHOSIS
Z NATURY INSPIRUJE
ZA
ZDROWA ŁÓDŹ
ZE
ZETO
Złota Gala Zapaśnicza ZTA
Zupy z Naszej Kuchni
ŻAGIEL ROZWOJU
Żuraminki

465736
466156
464826
465870
465633
459479
465022
465020
462630
466358
465192
465817
465815
466231
466375
466326
466397
466104
464637
464443
464794
464797
466489
466277
463786
466403
463378
466396
465261
466055
466308
464631
459366
464449
458691
466324
466018
466526
466044
465294
465464
465383
464490
465389
465292
465288
458925
464585
462641

464564
462975
465545
464377
466058
466266
457776
466032
466031
463053
464436
466073
465125
466346

466180
466248
465021
465887
463066
465520
461853
466109
454989
454992
465875
464887
463358
464005
460906
466052
465088
464431
464417
466307
465867
464822
466229
466360
465816
465812
466508
466390

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.
309653
421753
1329547

MACRYNAL
PC
CFE: 25.01.01, 26.04.01, 27.01.01
GERAL

1
25
6, 8, 35

1329721
1329723
1329928

POLITIP
VISIGO
CFE: 27.05.01
MERA

5, 10
12, 37
9, 35, 37, 38, 41, 42

Wykaz klasowy wyznaczonych do dnia 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

309653

5

1329721

6

1329547

8

1329547

9

1329928

10

1329721

12

1329723

25

421753

35

1329547,

1329928

37

1329723,

1329928

38

1329928

41

1329928

42

1329928

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.
1144020
1162481
1181735
1197127
1278964
1329175
1329187

1329202
1329262
1329333
1329343
1329344
1329345
1329376
1329457
1329464
1329465
1329500
1329503
1329507
1329531
1329534

totex (2016 05 12)
3
LLOYD GERMANY 1888 (2016 11 25)
CFE: 03.07.17, 09.09.07, 24.01.13,
3, 18, 25, 35
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
XO (2016 10 23)
CFE: 02.09.01, 27.05.01
25, 41
Rubin Licht (2017 01 06)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.13
3, 4, 11,
21, 28
EFECTIV (2016 10 03)
5
FINDFACE (2016 07 19, 2016 01 19)
CFE: 04.05.21, 29.01.13
9, 35, 42
Netto (2016 05 20, 2015 11 23)
CFE: 26.03.23, 29.01.01
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 43
Atoprotect (2016 07 30)
CFE: 24.01.17, 27.05.19
5
KALE AND ME (2016 08 19)
CFE: 27.05.10
32
CIMAR (2016 05 10)
CFE: 27.05.17
7
Rectason (2017 01 02, 2016 11 16)
5
Rectacort (2017 01 02, 2016 11 16)
5
Spasmopred (2017 01 02, 2016 11 16)
5
DENISORT (2016 09 12,
7, 9, 37, 41, 42
2016 03 14)
SCRUBMASTER (2016 11 23)
7
ADJUSDO (2016 06 16, 2015 12 18)
6, 20
SUPISOL (2016 07 19, 2016 05 16)
1, 5, 30
2016 10 11)
CFE: 26.11.12
11
PANMIN (2016 10 11)
CFE: 27.05.01
19
YOFC (2016 10 25)
CFE: 27.05.02
9
GRIPBOND (2016 11 14)
CFE: 27.05.17
12
VECENEY (2016 11 14)
CFE: 27.05.17
25

1329538
1329541
1329582

1329586
1329588
1329589
1329590
1329611
1329618
1329673
1329718
1329744
1329807
1329808
1329840
1329871
1329889
1329915
1329918
1329966

1329968
1329972

NAAATS (2016 11 14)
CFE: 27.05.17
12
AENEAS (2016 11 14)
CFE: 27.05.17
12
EKOTOPFILM INTERNATIONAL FESTIVAL OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT FILMS
(2016 10 14)
CFE: 02.01.15, 06.19.01,
35, 41, 42
16.03.01, 27.05.01, 29.01.03
N5 L’EAU (2016 11 01, 2016 05 09)
3
Rectoson (2017 01 02, 2016 11 16)
5
Spasmopreson (2017 01 02, 2016 11 16)
5
Spasmocortin (2017 01 02, 2016 11 16)
5
WEHEALTH (2016 10 05, 2016 06 15)
5, 9,
10, 44
ISANA med (2016 08 08, 2016 02 10)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10
3, 5, 35
DFV PROTECO (2016 10 24, 2016 04 25)
5
Spasmopredin (2017 01 02, 2016 11 16)
5
TangoLeike (2016 10 04, 2016 08 29)
25
ULYSSE (2016 10 26, 2016 04 27)
18
Spasmocort (2017 01 02, 2016 11 16)
5
Get Power (2016 04 21)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
4, 7, 9
DISEN (2016 06 27)
CFE: 27.05.01
8
WONDER PORCELAIN (2016 09 20)
CFE: 26.03.04, 27.05.01
19
I am the spice (2016 10 05, 2016 06 08)
CFE: 01.15.15, 24.09.03, 27.05.07
30
seebest (2016 10 25)
CFE: 27.05.01
7, 9, 11
PIERRE BAGUETTE QUALIT GARANTIE
(2016 10 31, 2016 08 11)
CFE: 02.01.11, 08.01.01,
29, 30, 43
25.01.01, 26.05.01, 29.01.13
SPIRIT (2016 09 22, 2016 09 12)
CFE: 26.04.06, 27.05.02, 29.01.12
32
STANDARD 14 VARIO
6, 19
(2016 10 11, 2016 04 14)

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r.
na terytorium rzeczypospolitej polskiej
międzynarodowych znaków towarowych

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1329187,

1329465

2

1329187

3

1144020,

1162481,

1197127,

4

1197127,

1329187,

1329840

5

1278964,
1329588,
1329808

1329187,
1329589,

1329202,
1329590,

6

1329187,

1329464,

1329972

7

1329187,

1329333,

8

1329187,

1329871

1329187,

1329586,

1329618

1329343,
1329611,

1329344,
1329618,

1329345,
1329673,

1329376,

1329457,

1329840,

1329918

1329187,

1329376,

1329507,

1329611,

1329840,

9

1329175,

10

1329611

11

1197127,

1329187,

1329500,

1329918

12

1329187,

1329531,

1329538,

1329541

15

1329187

16

1329187

17

1329187

18

1162481,

1329187,

1329807

19

1329503,

1329889,

1329972

20

1329187,

1329464

21

1197127,

1329187

22

1329187

23

1329187

24

1329187

25

1162481,

26

1329187

27

1329187

28

1197127,

1329187

29

1329187,

1329966

30

1329187,

31

1329187

32

1329187,

33

1329187

34

1329187

35

1162481,

36

1329187

37

1329187,

38

1329187

39

1329187

1181735,

1329187,

1329534,

1329465,

1329915,

1329966

1329262,

1329968

1329175,

1329187,

1329376

1329582,

1329744

1329618

1329465,
1329718,

1329918

Nr ZT08/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

41

1181735,

1329187,

1329376,

42

1329175,

1329376,

1329582

43

1329187,

1329966

44

1329611

1329582
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

01/2017

189

464478

(220) 2016 11 28

(220) 2016 11 22

22/2016

85

460954

(310) 16/4288476
(320) 2016 07 20
(330) FR

