Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Biulet yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2017

9

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 27 lutego 2017 r.

Nr ZT09

Ogłoszenia o zgłoszonych w URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
457338
(220) 2016 06 03
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIP ZET LIVE
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, Dyski do rejestracji dźwięku,
Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Programy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski
magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty
do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku,
Urządzenia nadawcze, 16 Materiały reklamowe, Materiały
drukowane, Afisze, Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki,
Albumy, Broszury, Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki graficzne, Naklejki i nalepki,
Periodyki, Galanteria papiernicza jak koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki samoprzylepne, notesy samoprzylepne,
kubiki papierowe, Materiały piśmienne, Artykuły biurowe,
Artykuły papiernicze, Banery, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Karty muzyczne z życzeniami, Materiały do nauczania, 25 Odzież, T-shirty,
Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria odzieżowe, Paski, Skarpety, 35 Reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet,
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, Sprzedaż czasu radiowego,
w tym na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej
w tym na portalach internetowych, Produkcja reklam radiowych, Usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie
towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej,
sieci kablowych i bezprzewodowych, Wypożyczanie czasu
i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Subskrypcja
programów radiowych, Badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analizy wyników, Promocje
i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednictwo
w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet
w tym na portalach internetowych, Wykorzystanie znaku
firmowego w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub produkt w związku
z wizerunkiem czy prestiżem, 38 Emisja radiowa, Radiofonia,
Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji i wiadomości,
Transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodo(210)
(731)

we i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
Usługi nadawania radiowych sygnałów, Usługi w zakresie
przekazywania głosu i obrazu, Obsługa przekazu fonicznego, Monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji
oraz śledzenie ich słuchalności i oglądalności, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, Usługi łączności
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
Usługi portali internetowych i stron fanpage, pozwalających
na gromadzenie fanów w jednym miejscu, w serwisach
społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Wynajem czasu dostępu do serwera
lub komputerowych baz danych, Poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie elektronicznych połączeń video, Dostarczanie
informacji multimedialnej na życzenie, 41 Usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie
rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej
za pośrednictwem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Organizowanie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wolnego poprzez
organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie i udział
w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez okolicznościowych,
Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej
i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne,
Planowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on-line
i na zlecenie, oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, billboardy, banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet), Produkcja,
powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych,
Prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
Elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, Dostarczanie informacji dotyczącej rozrywki on-line z bazy danych
lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, Nagrywanie dźwięku, Nagrywanie
wybranych audycji i informacji, Organizowanie i prowadze-
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nie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi
w zakresie opracowywania reportażu, Reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Usługi
reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych,
Tworzenie serwisów informacyjnych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, 42 Przetwarzanie informacji
dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia
i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz
osób trzecich: Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów naukowonadawczych w dziedzinie mediów, 45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemysłowej
na rzecz osób trzecich.
457341
(220) 2016 06 03
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIP ZET live
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej,
Magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu,
czyste i z nagraniami, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Programy gier komputerowych,
Płyty CD, Płyty DVD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne,
Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania
informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16 Materiały reklamowe, Materiały drukowane, Afisze,
Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury,
Kalendarze, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria
papiernicza jak koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki
samoprzylepne, notesy samoprzylepne, kubiki papierowe,
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Materiały piśmienne, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze, Banery, Komiksy, Postery i plakaty, Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Karty muzyczne z życzeniami,
Materiały do nauczania, 25 Odzież, T-shirty, Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria odzieżowe, Paski, Skarpety, 35 Reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym
poprzez sieci radiowe i Internet, Usługi publikowania tekstów
reklamowych, Aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
Sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej w tym na portalach internetowych,
Produkcja reklam radiowych, Usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych,
Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób
trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
Wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania percepcji
programów radiowych i telewizyjnych oraz analizy wyników,
Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci
Internet w tym na portalach internetowych, Wykorzystanie
znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę, usługę lub produkt w związku
z wizerunkiem czy prestiżem, 38 Emisja radiowa, Radiofonia,
Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji i wiadomości,
Transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe
i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet,
Usługi nadawania radiowych sygnałów, Usługi w zakresie
przekazywania głosu i obrazu, Obsługa przekazu fonicznego,
Monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych
poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji oraz śledzenie ich słuchalności i oglądalności, Rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, Usługi łączności telefonicznej
poprzez terminale komputerowe, Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów
radiowych i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi portali
internetowych i stron fanpage, pozwalających na gromadzenie fanów w jednym miejscu, w serwisach społecznościowych
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów,
Wynajem czasu dostępu do serwera lub komputerowych baz
danych, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, udostępnianie elektronicznych połączeń video, Dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, 41 Usługi w zakresie produkcji i montażu programów
radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
Prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
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imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji radiowej
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, Planowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia,
on-line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych (gazety,
czasopisma, plakaty, billboardy, banery, wielkonakładowe
książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet), Produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych,
Prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, Elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, Dostarczanie
informacji dotyczącej rozrywki on-line z bazy danych lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, Nagrywanie dźwięku, Nagrywanie wybranych
audycji i informacji, Organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie
rozrywki, Organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne
na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi w zakresie
opracowywania reportażu, Reportaże z imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Usługi reporterskie,
Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy
produkcji programów radiowych i telewizyjnych, Tworzenie
serwisów informacyjnych, Udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 42 Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron internetowych
do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich: Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich (patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo- nadawczych
w dziedzinie mediów, 45 Zarządzanie i eksploatacja praw
autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób
trzecich.
458347
(220) 2016 06 28
KAWA MARCIN, Kraków;
BIERNACKA JOANNA, Kraków
(540) Czajka travel

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.21, 03.07.24, 10.03.10
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, akcje ratunkowe [transport], usługi
transportowe autobusowe, wypożyczanie bagażniki dachowe, usługi butelkowani, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie dzwonów nurkowych, dystrybucja energii, fracht,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazet, holowanie, informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport kolejowy,
wynajmowanie koni, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie
kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazynowanie,
informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie
magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych,
ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe], organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób
towarzyszących podróżnym, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, usługi
osób towarzyszących podróżnym, wypożyczanie pojazdów,
pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, dystrybucja prądu elektrycznego, transport promowy, przechowywanie łodzi, transport przedmiotów wartościowych,
transport samochodami opancerzonymi przedmiotów wartościowych, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, usługi ratownictwa,
ratownictwo podwodne, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi,
transport rzeczny, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów
[ciężkie], składowanie, składowanie towarów, spacerowe rejsy
statkami, spedycja, transport statkami, ściąganie statków
z mielizny, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, ściąganie statków z mielizny, uruchamianie śluz, uruchamianie śluz, usługi taksówek, dostarczanie towarów, składowanie towarów, usługi tramwajów, usługi tramwajów,
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji transportu, transport barkami, transport i składowanie odpadów, transport kolejowy,
transport łodziami, statkami, transport mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych, transport
przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi,
transport rurociągami, transport rzeczny, transport sanitarny,
turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary],
usługi transportu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi, statków, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie samochodów wyścigowych,
wypożyczanie samolotów, wypożyczanie skafandrów dla
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nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie
zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich,
załadunek statków, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o edukacji, edukacja
[nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże,
gimnastyka [instruktaż], salony gier, usługi gier świadczone
on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka
migowego, karaoke [usługi związane z organizacją imprez
karaoke], usługi kasyn [gry hazardowe], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi kompozycji muzycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie religii, nocne kluby, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych [rozrywka], obsługa pól
golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie odbiorników
radiowych i odbiorników telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat],
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki
rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów,
kształcenie praktyki [pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie prowadzenia koncertów, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne
[produkcja], przedszkola, przedszkola [nauczanie], planowanie przyjęć [rozrywka], 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, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi repor-
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terskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja
o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych,
sale koncertowe, salony gier, organizowanie i prowadzenie
seminariów, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów (np:
do filmów w wersji oryginalnej], sprawdziany edukacyjne,
wynajmowanie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoły z internatem, montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach
wideo, wypożyczanie taśm wideo, pisanie tekstów, innych
niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia,
tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi bibliotek objazdowych, usługi
dystrybucji biletów rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów
wakacyjnych [rozrywka], organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych,
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie
książek, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], wypożyczanie zabawek, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji
lub kształcenia], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, tresura zwierząt, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla
zwierząt, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi
barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, hotele dla zwierząt,
żłobki.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 458935
(220) 2016 07 11
(731) PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FREEDOM1
(510), (511) 9 anteny, aparaty telefoniczne, baterie, baterie
do telefonów, drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe, gry komputerowe, karty do telefonów komórkowych,
karty sim, karty pamięci, konsole do gier komputerowych,
laptopy, ładowarki, nawigacja samochodowa, obudowy telefonów komórkowych, przewody, słuchawki telefoniczne,
smartfony, telefony komórkowe, uchwyty i programy komputerowe, pokrowce do telefonów komórkowych, zestawy
głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, tablety, urządzenia
do przetwarzania informacji współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
elektroniczne do lokalizacji osób i przedmiotów, urządzenia
do konfiguracji bezprzewodowych sieci komputerowych,
urządzenia do bezprzewodowej transmisji sygnału internetowego, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio
i video, 37 instalowanie i obsługa urządzeń do bezprzewodowej transmisji Internetu, instalowanie i obsługa bezprzewodowych sieci komputerowych, 38 łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej: łączność poprzez terminale
komputerowe, obsługa telekonferencji, usługi operatorskie
w zakresie telefonii komórkowej, usługi operatora wirtualnej
sieci ruchomej MVNO, usługi ogłoszeń elektronicznych, bezprzewodowa transmisja sygnału internetowego .
459126
(220) 2016 07 14
EL-POL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) EL POL INVESTMENTS

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.10, 26.02.05, 01.15.03
(510), (511) 9 łączniki elektryczne, 11 oprawy oświetleniowe,
37 wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych, serwis
instalacji elektrycznych, 42 projektowanie instalacji elektrycznych, wykonywanie pomiarów elektrycznych.
(210) 459351
(220) 2016 07 20
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) Razem Smakuje Lepiej
(510), (511) 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, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bez alkoholu, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
460024
(220) 2016 08 05
MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) pupilo.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistycz-
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ne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie informacji, informacja
o działalności handlowej, fotokopiowanie, organizowanie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, pozyskiwanie baz danych do komputerowych
baz danych, pokazy towarów, sortowanie danych w bazach
komputerowych, promocja, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym
globalnej sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy,
usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową
Internet, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw
w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
460025
(220) 2016 08 05
MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) amfora.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur,
dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie informacji, informacja
o działalności handlowej, fotokopiowanie, organizowanie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, pozyskiwanie baz danych do komputerowych
baz danych, pokazy towarów, sortowanie danych w bazach
komputerowych, promocja, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym
globalnej sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy,
usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową
Internet, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie giełd,
aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw
w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(210)
(731)

460029
(220) 2016 08 05
IMOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) IMOLA WAREHOUSING & COMPLETING
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
opakowania z tworzyw sztucznych, worki foliowe na śmieci, worki foliowe na żywność, woreczki na mrożonki, opako-
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wania foliowe, 39 wynajem powierzchni magazynowych,
magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów,
pakowanie towarów.

(531) 01.15.21, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.

460371
(220) 2016 08 16
BH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) MB MAGDA BUTRYM

(210) 460739
(220) 2016 08 25
(731) ERDEM AHMET ZEROSIX, Sękocin Nowy
(540) MOTTO LIFE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 dekoracyjne skóry futerkowe, walizy, torebki, torby, torby podróżne, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie,
25 odzież ze skór futerkowych, kapelusze ze skór futerkowych, rękawiczki, odzież konfekcyjna, odzież szyta na miarę,
z tkanin oraz dzianin, odzież wierzchnia, robocza, codzienna
i wyjściowa, odzież dla dorosłych i dla dzieci oraz młodzieży, kapelusze, czapki, kominiarki, nauszniki, obuwie, obuwie
sportowe, gimnastyczne, plażowe, obuwie dziecięce, młodzieżowe, ze skóry, tworzyw sztucznych, tkanin, części obuwia jak obcasy, cholewki, spody, 35 usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, usługi
sprzedaży poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą, wszystkie wymienione usługi odnoszą się do odzieży i dodatków
ze skór futerkowych, dekoracyjnych skór futerkowych, mat,
dywanów, futrzaków, pufów, dodatków do odzieży, kapeluszy, ze skór futerkowych, kapeluszy ze skór, kapeluszy, waliz,
torebek, toreb, toreb podróżnych, biczy, uprzęży, rękawiczek,
wyrobów rymarskich, odzieży dla dorosłych i dla dzieci, konfekcyjnej, szytej na miarę, z tkanin, dzianin, odzieży wierzchniej, roboczej, codziennej i wyjściowej, dodatków do odzieży,
czapek, kominiarek, nauszników, obuwia, obuwia sportowego, gimnastycznego, plażowego, dziecięcego i młodzieżowego, ze skóry, tworzyw sztucznych, tkanin, części obuwia
jak obcasy, cholewki, spody, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja prospektów bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, reklama radiowa, telewizyjna, reklama poprzez
internet, dystrybucja próbek, 41 usługi fotografii portretowej,
zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych i wydarzeń rodzinnych, usługi fotograficzne
dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów
handlu nieruchomościami, dla celów turystyki, fotografia lotnicza, nagrywanie wideokaset, 42 projektowanie wzornictwa
tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli, wystroju i dekoracji
wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego.
(210) 460674
(220) 2016 08 24
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) SP energy drink

(531) 09.01.10, 26.15.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy,
garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opalania
i pływania, dresy, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, prowadzenie przedstawicielstw
firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym także za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia,
bielizny, wyrobów ze skóry, toreb, walizek, parasoli, artykułów spożywczych, napoi, kosmetyków, środków czystości,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, artykułów wyposażenia wnętrz.
460841
(220) 2016 08 29
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pakiet PiG
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafinowy, gaz
olejowy, gazolina (mieszanina), gudron. mazut. nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina
do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych., 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe
zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu
sprężonego, w szczególności kratownice, kołnierze, krany,
7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu.
maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane,
11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewa(210)
(731)
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nia, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji,
chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji,
16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma,
ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw,
paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu
ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny,
eteru naftowego, etyliny, gaczu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego,
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów,
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama,
37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony
środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji
ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów: usługi w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych,
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu,
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
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liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów
ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu
poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego
i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii,
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
460858
(220) 2016 08 29
DEMIRSEREN ZAFER SAHIN SEDAT S.Z. SPÓŁKA
CYWILNA, Wólka Kosowska
(540) ege restaurant
(510), (511) 43 usługi restauracje.
(210)
(731)

(210) 460898
(220) 2016 10 12
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Suche
(540) 8M8 EIGHT MATE

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, 25 bokserki, buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, 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, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, odzież,
odzież gimnastyczna, odzież dla rowerzystów, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, opaski na głowę,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, stroje plażowe, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
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swetry, szale, szaliki, wyprawki dziecięce [odzież], 40 druk
sitowy, drukowanie, hafciarstwo, przeróbki odzieży, szycie
odzieży na miarę, trasowanie laserem, usługi w zakresie
fotokompozycji.
(210) 460914
(220) 2016 08 30
(731) STOKOWSKI MACIEJ, Izabelin
(540) KLUB LUDZI ROCKA ClubRock

(531) 02.01.09, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, ubrania, 32 piwo, 41 nocne kluby,
43 restauracja.
(210) 461207
(220) 2016 09 07
(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa
(540) CENTRUM NAUKI KOPERNIK
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tograficzne, 35 sprzedaż wydawnictw, pamiątek i zestawów
edukacyjnych, sprzedaż wydawnictw muzealnych, naukowych, popularnonaukowych, usługi reklamowe, usługi doradcze w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej działalności
gospodarczej, działania marketingowe w zakresie nauki, rozrywki i kultury, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej nauki, edukacji i rozrywki,
poszukiwania w zakresie patronatu, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszulek, filiżanek, kubków,
zabawek, materiałów edukacyjnych, smyczy do wieszania
telefonów, zewnętrznych pamięci USB, doradztwo w zakresie planowania kariery, 41 publikacje elektroniczne książek,
czasopism i periodyków, usługi prowadzenia dzienników
internetowych, mianowicie blogów internetowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, nauczanie, kształcenie, organizacja pokazów i spektakli, prowadzenie kursów, seminariów,
warsztatów i zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury,
sztuki, nauki, organizacja i realizacja konferencji i sympozjów,
szkolenia online, usługi w zakresie informacji o edukacji, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, organizacja zjazdów,
publikowanie tekstów, publikowanie książek, organizowanie
konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, parki rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne
i badawcze, badania i analizy naukowe, 43 wynajmowanie
sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni
eventowej, usługi gastronomiczne.
(210) 461741
(220) 2016 09 20
(731) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa
(540) portal ludzi sztuki mushchelka group

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23, 07.01.13, 15.07.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe i do celów
dydaktycznych, części urządzeń naukowych i pomiarowych,
urządzenia optyczne, wagowe, pomiarowe, fotograficzne,
żeglarskie, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski z nagraniami) i ich części, eksponaty
o charakterze naukowo-dydaktycznym, książki dźwiękowe,
książki audio, nagrane filmy, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania multimedialne, programy komputerowe
nagrane, nagrane płyty DVD, nagrane płyty VCD, publikacje
elektroniczne pobieralne, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, eksponaty sterowane komputerowo, komputery, filmy rysunkowe animowane, magnesy dekoracyjne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, programy gier
komputerowych nagrane na nośnikach danych, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe (software
ładowalny), przezrocza, publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), filmy fonograficzne [naświetleone], przezroczyste
folie [fotograficzne, naświetlone] do rzutników, negatywy fotograficzne, 16 zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania
lub rysowania, książki, podręczniki [książki], notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły piśmienne,
artykuły papiernicze do pisania, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, kalendarze,
katalogi, albumy, broszury, plakaty, papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], odbitki fo-

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub
kartonu, broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki,
drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, wydruki graficzne,
kalendarze, bilety, kartki z życzeniami, karty indeksowe, indeksy, skorowidze, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały do introligatorstwa,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, palety dla malarzy, reprodukcje graficzne, portrety,
naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne,
okładki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty,
35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i
sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
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gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, marketing i badania
marketingowe, public relations, budowanie świadomości
marki, definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, telemarketing, informacja
o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej
i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej,
analizy rynku, zestawienia statystyczne, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy, doręczanie gazet osobom trzecim,
usługi, edycja i obróbka tekstów w szczególności tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów
sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów
i ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, oferowanie następujących
produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej: afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury,
albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary
godzinowe drukowane, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzeniami, karty indeksowe, indeksy, skorowidze,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały do introligatorstwa, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, palety
dla malarzy, reprodukcje graficzne, portrety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier do pisania, papier w arkuszach,
skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, wydruki
graficzne, zakładki do książek, zeszyty, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, usługi projektowe w zakresie reklamy,
projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów
promocyjnych, gadżetów reklamowych, plakatów reklamowych i informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, oznaczeń towarów i usług, przedmiotów, upominków, opakowań, etykiet, konstrukcji nowych wyrobów, stoisk,
wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą, usługi sekretarskie,
fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, sprzedaż produktów takich jak: afisze,
plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury, albu-
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my, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje,
gazety, podręczniki jako książki, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzeniami, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, reprodukcje
graficzne, portrety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier
do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na dokumenty,
teczki na dokumenty, wydruki graficzne, zakładki do książek,
zeszyty, sprzedaż aukcyjna dzieł sztuki, 36 analizy finansowe,
transakcje finansowe, finansowe zarządzanie, finansowe doradztwo, wycena finansowa dla ubezpieczeń, wycena finansowa dla banków, wycena finansowa dla nieruchomości, informacje finansowe, operacje finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena znaczków,
wycena dzieł sztuki, operacje bankowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych, wymiany walutowe, operacje walutowe, biura informacji kredytowej, agencje badające zdolność kredytową, ekspertyzy dla celów fiskalnych, faktoring,
pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni handlowych,
wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, ściąganie czynszy, 41 organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja
miejsc na spektakle, usługi kluby zdrowia [poprawianie kondycji], usługi gier świadczonych on-line, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, usługi informacyjne
dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym,
rozrywkowym, rekreacyjnym, publikowanie i wypożyczanie
książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż
do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotografie, usługi kaligrafii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż
reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy
rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, usługi reporterskie,
42 usługi komputerowe mianowicie tworzenie społeczności
wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania
udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe mianowicie hosting
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obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla
osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP)
mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję
strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, analizy
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna analiza systemów komputerowych,
administrowanie stronami komputerowymi sieciowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób
trzecich, elektroniczna konwersja danych lub programów,
konwersja danych lub programów, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, projektowanie systemów komputerowych,
powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej (IT), inżynieria
techniczna.
(210) 461742
(220) 2016 09 20
(731) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa
(540) Mushchelka group

(531) 01.05.01, 01.05.09, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12, 01.17.02
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
marketing i badania marketingowe, public relations, budowanie świadomości marki, telemarketing, informacja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej pro-
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wadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw],
pomoc
w
zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo
handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, badania i analizy rynku, zestawienia
statystyczne, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy,
doręczanie gazet osobom trzecim, usługi, edycja i obróbka
tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, oferowanie następujących produktów w mediach
do celów sprzedaży detalicznej: afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane,
wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzeniami,
karty indeksowe, indeksy, skorowidze, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, materiały do introligatorstwa, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, palety dla malarzy, reprodukcje graficzne, portrety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty, papeteria,
papier do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, wydruki graficzne, zakładki
do książek, zeszyty, prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, usługi
projektowe w zakresie reklamy, projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów
reklamowych, plakatów reklamowych i informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, oznaczeń towarów
i usług, przedmiotów, upominków, opakowań, etykiet, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą, usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 36 analizy finansowe,
transakcje finansowe, finansowe zarządzanie, finansowe doradztwo, wycena finansowa dla ubezpieczeń, wycena finansowa dla banków, wycena finansowa dla nieruchomości, informacje finansowe, operacje finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena znaczków,
wycena dzieł sztuki, operacje bankowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych, wymiany walutowe, operacje
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walutowe, biura informacji kredytowej, agencje badające
zdolność kredytową, ekspertyzy dla celów fiskalnych, faktoring, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty
kapitału, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wynajem mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie
powierzchni handlowych, wynajmowanie nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego, 41 rozrywka, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii,
przyjęć, spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, prowadzenie zajęć
fitness, usługi gier świadczonych on-line, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze edukacyjnym, usługi
informacyjne dotyczące imprez o charakterze rozrywkowym
i rekreacyjnym, informacje o wypoczynku, usługi w zakresie
udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, fotografie, usługi kaligrafii, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany
edukacyjne, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm
video, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
aparatów i odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja
mikrofilmów, produkcja programów radiowych, telewizyjnych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi nagrań w studiach, usługi reporterskie,
42 projektowanie opakowań, projektowanie stoisk, wnętrz
sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych
związanych z promocją, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, projektowanie i dekoracja wnętrz, usługi projektantów mody, usługi artystów grafików, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna analiza systemów komputerowych, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub programów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi komputerowe

Nr ZT09/2017

w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej (1T),
inżynieria techniczna, usługi komputerowe mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych,
biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe
mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się
lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych,
tekstów, grafik i danych.
461888
(220) 2016 09 23
STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ZAMOYSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

(210) 462703
(220) 2016 10 14
(731) SARE SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) SAREhub integrate to sell

(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycznych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowalne, programy komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujące, 35 usługi reklamowe i promocyjne, produkcja
reklam, animacje i wizualizacje komputerowe, prowadzenie
kampanii reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi marketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji internetowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych,
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych
w sieciach teleinformatycznych, usługi w zakresie kompilacji informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi
komputerowego przesyłania danych i obrazów, komunikacji
radiowej, telefonicznej i telewizyjnej, poczty elektronicznej,
przekazu satelitarnego, przekazu danych, obrazów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych i optycznych,
telewizji kablowej.
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462811
(220) 2016 10 17
PELVIFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PelviFly
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz
z urządzeniem kGoal, prowadzenie portali internetowych
związanych ze sprzedażą autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, 41 produkcja materiałów edukacyjnych, broszur, w tym
filmów, nagrań i innych publikacji, również internetowych,
związanych z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu
mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, organizacja
targów, wystaw i kongresów związanych z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
wraz z urządzeniem kGoal, pozaszkolne formy edukacji
związane z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
związane z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym szkolenia i seminaria, działalność wspomagająca
edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
związana z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów,
konkursów edukacyjnych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie zdrowia i rehabilitacji, 44 działalność
fizjoterapeutyczna związana z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
wraz z urządzeniem kGoal, udzielanie, poprzez portale internetowe, porad związanych z profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy waz z urządzeniem kGoal.
462813
(220) 2016 10 17
PELVIFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PelviFly
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz
z urządzeniem kGoal, prowadzenie portali internetowych
związanych ze sprzedażą autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, 41 produkcja materiałów edukacyjnych, broszur, w tym
filmów, nagrań i innych publikacji, również internetowych,
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związanych z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu
mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, organizacja
targów, wystaw i kongresów związanych z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
wraz z urządzeniem kGoal, pozaszkolne formy edukacji
związane z tematyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
związane z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym szkolenia i seminaria, działalność wspomagająca
edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji
związana z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów,
konkursów edukacyjnych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie zdrowia i rehabilitacji, 44 działalność
fizjoterapeutyczna związana z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych
przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
wraz z urządzeniem kGoal, udzielanie, poprzez portale internetowe, porad związanych z profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy waz z urządzeniem kGoal.
(210) 463121
(220) 2016 10 25
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) International Tobacco BROOKS AMERICAN BLEND

(531)

03.01.02, 24.09.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 27.05.03,
27.05.02
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia,
tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki z bursztynu
do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice,
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palacze tytoniu, bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla
palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące
do tytoniu inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki
na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka
na zapałki, tytoń do żucia.
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463219
(220) 2016 10 27
FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREEMIUM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi
sportowe, rozrywka on-line, usługi w zakresie działalności
kulturalnej, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, usługi związane z organizacją koncertów,
imprez, targów i wystaw, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie wydarzeń sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, zajęcia sportowe i kulturalne, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez, zawodów i turniejów
sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych 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.

Nr ZT09/2017

działalnością gospodarczą oraz dla działów produkcji,
sprzedaży i gospodarki magazynowej a także logistyki:
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i transportu w przedsiębiorstwie, programy komputerowe (nagrane i software
ładowalny) do gromadzenia, przetwarzania i raportowania oraz do przesyłania danych w systemach magazynowych i systemach sprzedaży oraz do inwentaryzacji,
a także dla: systemów kontroli bagażu oraz wnoszenia
opłat celnych i poboru opłat autostradowych, systemów
kontroli przemieszczania się osób i pojazdów, systemów
ewidencji uczestników konferencji, systemów logistyki
do kontroli przemieszczania pojazdów i towarów w łańcuchu dostaw, systemów przeciw kradzieżowych, oraz
dla kart lojalnościowych w handlu, elektroniczne urządzenia i instalacje, w tym o częstotliwości radiowej, dla
celów bezpieczeństwa, identyfikacji, ewidencji i śledzenia towarów, jak również dla celów obliczeniowych,
35 usługi sprzedaży detaliczne (w tym za pośrednictwem
Internetu i innych środków komunikacji) urządzeń pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów przewodzących, do przełączania, transformacji
i kontrolno - sterujących, w tym działających na częstotliwościach radiowych, urządzeń do nagrywania, transmisji,
przetwarzania i odtwarzania dźwięku, obrazu, magnetycznych nośników danych, maszyn liczących, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzętu przetwarzającego dane i komputerów,
programów komputerowych (zapisanych i do pobrania),
publikacji elektronicznych [do pobrania].
(210) 463414
(220) 2016 11 02
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE FLEUR de femme

463271
(220) 2016 12 08
ŁUSIAK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE PROSZKI MLECZNE,
Nakło nad Notecią
(540) smilk

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, suplement
diety zawierający białko.
463385
(220) 2016 10 31
KRYWULT JACEK, KRYWULT BEATA PROJEKTOWANIE
I WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) RFID POLSKA
(210)
(731)

(531) 16.01.06, 26.07.25, 26.02.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy (nagrane i software ładowalny) dla wspierania działalności
gospodarczej w zakresie zarządzania i administrowania

(531)

25.01.09, 26.04.01, 26.04.02, 26.15.11, 19.03.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy
kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo [wyroby perfumeryjne], pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż
lecznicze, wody zapachowe.
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(210) 463422
(220) 2016 11 02
(731) LEWANDOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) SKLEP I PIWIARNIA PIWODAWCA

(531)

04.05.02, 04.05.03, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01,
09.07.05, 09.03.13
(510), (511) 32 piwo, 43 oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
463534
(220) 2016 11 04
TIR-KON PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MARCINKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Sieradz
(540) AroSmak Przyprawa warzywna do potraw
TIR-KON Sp.J. NIEBAGATELNY SMAK ZA
NIEBAGATELNIE NISKĄ CENĘ
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
27.05.01
(510), (511) 29 mięso, (nieżywe) ryby i owoce morza przeznaczone do spożycia, żywność przetworzona na bazie mięsa, ryb i owoców morza, gotowe posiłki z mięsa, ryb i owoców morza, gotowana fasola, ser sojowy, fasola konserwowa,
odsmażana fasola, warzywa przetworzone, owoce przetworzone, mrożone warzywa, mrożone owoce, jaja. jaja przetworzone, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne. przetwory
spożywcze z mięsa, przetwory spożywcze z warzyw, zupy,
smażone tofu, pasty przyrządzone z bulwy Arum, mleko sojowe, tofu, nasiona soi, fermentowane białko sojowe do spożycia przez ludzi, japońskie zupy z makaronem, kiełbaski
do hot dogów, 31 proso zwyczajne, sezam, gryka, kukurydza,
proso japońskie, pszenica, jęczmień, owies, orzechy kokosowe, słód, chmiel, korek jako surowiec, liście palmowe, (żywe)
ryby i owoce morza przeznaczone do spożycia, świeże algi
do spożycia, zwierzęta i ryby (nie przeznaczone do spożycia),
ptaki i gady (żywe), jajeczka jedwabników, jaja do wylęgania, karmy i pasze, przynęty dla wędkarstwa (żywe), świeże
owoce, świeże warzywa, trzcina cukrowa, cukier buraczany,
nasiona, drzewa, trawy, trawniki, suszone kwiaty, nasiona,
kwiaty, rośliny doniczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych,
białko do pasz dla zwierząt.
463561
(220) 2016 11 04
AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa
AEON Co. Ltd.), Chiba-city, JP
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU natural
(210)
(731)

(531)
(531)

02.01.11, 29.01.15, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.08,
05.09.15, 05.09.21, 05.09.24, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 przyprawy i mieszanki przyprawowe na bazie przypraw naturalnych, suszonych warzyw, substancji
smakowych i aromatycznych, naturalne aromaty do środków
żywnościowych.
463558
(220) 2016 11 04
AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa
AEON Co. Ltd.), Chiba-city, JP
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU Free From

(210)
(731)
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05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
27.05.01
(510), (511) 29 mięso, (nieżywe) ryby i owoce morza przeznaczone do spożycia, żywność przetworzona na bazie mięsa, ryb i owoców morza, gotowe posiłki z mięsa, ryb i owoców morza, gotowana fasola, ser sojowy, fasola konserwowa,
odsmażana fasola, warzywa przetworzone, owoce przetworzone, mrożone warzywa, mrożone owoce, jaja, jaja przetworzone, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, przetwory
spożywcze z mięsa, przetwory spożywcze z warzyw, zupy,
smażone tofu, pasty przyrządzone z bulwy Arum, mleko sojowe, tofu, nasiona soi, fermentowane białko sojowe do spożycia przez ludzi, japońskie zupy z makaronem, kiełbaski
do hot dogów, 31 proso zwyczajne, sezam, gryka, kukurydza,
proso japońskie, pszenica, jęczmień, owies, orzechy kokosowe, słód, chmiel, korek jako surowiec, liście palmowe, (żywe)
ryby i owoce morza przeznaczone do spożycia, świeże algi
do spożycia, zwierzęta i ryby (nie przeznaczone do spożycia),
ptaki i gady (żywe), jajeczka jedwabników, jaja do wylęgania, karmy i pasze, przynęty dla wędkarstwa (żywe), świeże
owoce, świeże warzywa, trzcina cukrowa, cukier buraczany,
nasiona, drzewa, trawy, trawniki, suszone kwiaty, nasiona,
kwiaty, rośliny doniczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych,
białko do pasz dla zwierząt.
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463586
(220) 2016 11 07
DORNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMPCO
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, fotele dentystyczne, lusterka i sztyfty dentystyczne, nici
chirurgiczne, strzykawki, igły do celów medycznych, wkucia,
uchwyty, cewniki, kaniule, wenflony, akcesoria do pobierania
i badania krwi, sprzęt laboratoryjny, lejki, płytki rozmazowe,
przyborniki na instrumenty medyczne, aparatura anestezjologiczna, noże chirurgiczne, skalpele, aparatura wytwarzająca promienie rentgenowskie dla celów medycznych,
aparatura wytwarzającą promienie ultrafioletowe do celów
medycznych, protezy dentystyczne, rękawice dla celów
medycznych, sądy dla celów chirurgicznych, stereoskopy,
stoły operacyjne, szyny chirurgiczne, termometry dla celów medycznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo - eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną i laboratoryjną,
usługi w zakresie informacji handlowej o aparaturze medycznej i laboratoryjnej, prowadzenie promocji towarów,
usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie hurtowni materiałów medycznych, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż aparatury
medycznej i laboratoryjnej poprzez zgrupowanie na rzecz
osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu.
(210)
(731)

(210) 463662
(220) 2016 11 08
(731) DRAGUN ARKADIUSZ MAXAIR, Kraków
(540) climateo
(510), (511) 11 instalacje, urządzenia, aparatura, armatura
(w tym kontrolno - pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne,
klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodnicze, sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia,
nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji,
piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe,
gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe,
generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady
chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej,
wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
powietrznych, gazowych, grzewczych, chłodniczych, sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe: złączki, kształtki,
zawory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski
zaciskowe, obejmy, obręcze, naciągi, napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty,
osłony, przegrody, metalowe: zbiorniki, pojemniki, pudełka,
skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy, nasady kominowe, trzony
kominowe, metalowe: kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje,
urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe i kontrolno - sterujące, liczniki, mierniki, wskaźniki poziomu cieczy, urządzenia
do: analizy inne niż do celów medycznych, kontroli i regulacji
temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędko-
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ści, wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki
(przyrządy pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno - pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne,
nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodnicze, sanitarne,
kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne,
domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe, generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady chłodnicze, szafy
chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt,
części, wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń,
aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, marketing i reklama
społeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże,
ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo
i informacja w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, dobór personelu, działalność polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub
usługi, analizy kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym
interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej
organizacji o charakterze gospodarczym albo zawodowym,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą
przedsiębiorstw, organizowanie sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych lub handlowych,
promocyjnych, pokazy sprzętu z zakresu wentylacji, klimatyzacji
i zarządzania powietrzem, 42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo - rozwojowych, badań i analiz inżynieryjnych
(w tym chemicznych i ochrony środowiska), opinii technicznych,
doradztwa w zakresie projektowania i doboru urządzeń, usługi
projektowe w zakresie instalacji, urządzeń, aparatury, armatury,
wyposażenia w dziedzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu,
ogrzewnictwa, chłodnictwa, sanitarnej, kominowej, ekologii,
uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, suszenia, nawilżania,
destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia
oprogramowania komputerowego, testowania, planowania.
463665
(220) 2016 11 08
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań
(540) BOCZUCH
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso z dziczyzny, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki,
kiełbasy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pieczenie, salami,
salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby
okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, gotowe dania na bazie mięsa, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących
towarów: mięso, wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy
na bazie mięsa, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej.

(210)
(731)
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463667
(220) 2016 11 08
ROLPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleczew
(540) Rolplan

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 plandeki, namioty, płachty rolnicze, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 37 usługi naprawy wyrobów z tworzyw sztucznych.
463743
(220) 2016 11 10
OSTOJSKA MAŁGORZATA, OSTOJSKI PIOTR
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE AMPO SPÓŁKA CYWILNA, Łask
(540) BICASSO
(210)
(731)

(531) 02.01.08, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pokrowce na koła rowerowe, pokrowce na rowery, pokrowce na kaski rowerowe, torby rowerowe, 18 torby, 20 pokrowce na buty.
(210) 463765
(220) 2016 11 10
(731) RACZYŃSKI WIESŁAW, Rudka
(540) ALPAKARIUM

(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 25 odzież,
44 hodowla zwierząt, hodowla alpak.
(210) 463797
(220) 2016 11 10
(731) Mastercard International Incorporated, Purchase, US
(540) mastercard

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne,
badawcze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktyczne, aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, aparatura do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne
nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe,
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DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe
(ładowane/zapisane oprogramowanie komputerowe), komputerowe programy sterujące, zapisane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (zapisane i/lub ładowane) dla usług
ułatwiania i administrowania płatnościami, usług bankowych, usług kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, bankomatów, usług wartości nagromadzonej, usług
elektronicznych przekazu środków pieniężnych, usług płatności elektronicznych, usług elektronicznego przetwarzania
i transmisji danych dotyczących płatności rachunków, wypłat gotówkowych, uwierzytelniania transakcji, trasowania,
autoryzacji i rozliczeń, usług wykrywania i kontroli oszustw,
awaryjnego odtwarzania danych (disaster recovery) i szyfrowania, aparatura i instrumenty telekomunikacyjne i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszyny księgujące, urządzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy
rachunków finansowych przez globalną sieć komputerową,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzymania i użytkowania lokalnych i rozległych sieci
komputerowych, systemy odczytujące karty pamięci i systemy odczytujące dane zapisane w pamięciach, mianowicie,
w pamięciach układów scalonych i w pamięciach kart bankowych, publikacje elektroniczne do pobrania, aparatura
drukująca, w tym aparatura drukująca do systemów przetwarzania danych i systemów transakcji finansowych, kodery
i dekodery, modemy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do ułatwienia wykonywania transakcji
płatniczych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, globalnych sieci komputerowych i/lub przenośnych urządzeń
telekomunikacyjnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne,
podpisy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające
przechowywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz
instytucji bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, które ułatwiają identyfikację i uwierzytelnianie urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu
oraz identyfikacji drogą radiową, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, który przechowuje informacje dotyczące konta klienta w celu
udzielania dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w zakresie handlu detalicznego oraz do uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, które mogą
być zaliczane na konto klienta, programy komputerowe
do pobrania i oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych oraz inne urządzenia cyfrowe zawierające portfel cyfrowy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji w zakresie porównywania cen, recenzji towarów,
hiperłączy do witryn innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji o rabatach, aplikacje do użytkowania w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi
w celu ułatwienia sprzedawcom akceptacji bezkontaktowych transakcji z zakresu handlu mobilnego, bezkontaktowych prezentacji danych uwierzytelniających i bezkontaktowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert
specjalnych, oprogramowanie użytkowe umożliwiające handlowcom dostarczanie kuponów, rabatów, zniżek, talonów
i ofert specjalnych bezpośrednio na przenośne urządzenia
telekomunikacyjne klientów, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, oprogramowanie użytkowe umożliwiające
handlowcom stosowanie inteligentnych plakatów w sklepach detalicznych i hurtowych, które klienci mogą wpisać
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w swoje przenośne urządzenia telekomunikacyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, rabatów, zniżek, talonów i ofert
specjalnych, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji
częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu,
chipy (obwody scalone) do telefonów przenośnych oraz
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu i identyfikacji
częstotliwości radiowej, karty magnetyczne kodowane i karty zawierające układ scalony chip („sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty kodowane z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty (kodowane), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami
danych, karty płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty
bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne
i układy scalone pamięciowe, czytniki kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki
szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług
finansowych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami i czytnikami, mikroukłady komputerowe wbudowane w telefony i inne urządzenia komunikacyjne,
sprzęt telekomunikacyjny, terminale do transakcji w punktach
sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji,
wyświetlania i przechowywania informacji transakcyjnych,
identyfikacyjnych i finansowych, do użytku w usługach finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym,
urządzenia identyfikacyjne pracujące na częstotliwościach
radiowych (transpondery), elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart obciążeniowych,
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, bankomaty, urządzenia peryferyjne do komputerów i towary elektroniczne, mianowicie, maszyny liczące,
organizery elektroniczne, notatniki elektroniczne, terminarze
kieszonkowe, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe
do telefonów komórkowych, tablety, czytniki cyfrowe i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod myszy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposażenie
do wszystkich uprzednio wymienionych produktów, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, badanie
działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, badania rynkowe, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań nabywczych
posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie, promowanie
oferowanej przez inne podmioty sprzedaży towarów i usług
poprzez nagrody i zachęty generowane w związku z użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością gospodarczą/handlową/
biznesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, sporządzanie wyciągów z konta, księgowość, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem
mobilnych środków telekomunikacji w związku z udostęp-
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nianiem kart kredytowych i debetowych, usługi handlu detalicznego świadczone online, za pośrednictwem sieci lub
innych środków elektronicznych przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, w związku z dostarczaniem kart kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie koncertów
i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie
informacji dotyczących kupna towarów i usługi online za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, zarządzanie dokumentacją finansową, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe,
sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacja finansowa, sponsorowanie
finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart
obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne
transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia
rachunków i przyjmowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji,
zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczenie funduszy
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii
spornych, usługi przechowywania danych i informowania
o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania,
bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi
płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu
funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów
w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług,
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem mediów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez urządzenia
bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, online, przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe
i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja
czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno online
przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację,
jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych
dokonywanych przez posiadaczy kart przez bankomaty,
udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie
składania depozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie
rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych,
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usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji,
świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową
(transpondery), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja
transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze
telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci
lub inne środki elektroniczne przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości,
w tym elektronicznej gotówki przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach
sprzedaży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, które przechowują informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów z zakresu handlu detalicznego, oraz
w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klienta za pośrednictwem
systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości,
szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomościami, udzielanie pożyczek
na nieruchomość, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru-
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chomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
rynku własności, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze związane z wyborem nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi dotyczące telekomunikacji mobilnej, usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
przesyłania danych, elektryczna transmisja danych w ramach
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostarczanie lub wyświetlanie informacji z banku danych przechowywanych w komputerze lub za pośrednictwem Internetu
w obszarze usług finansowych, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
transmisyjne radiowe, telewizyjne i przez Internet, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji
w dziedzinie usług finansowych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 42 usługi naukowe i techniczne oraz związane
z nimi prace badawcze i projektowe, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, konwersja danych lub dokumentów na wersję elektroniczną, usługi konsultacyjne dotyczące
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, usługi pomocy technicznej doradztwa
w zarządzaniu systemami komputerowymi, bazami danych
aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania oprogramowania użytkowego nie do pobrania
do zarządzania, lokalizowania, aktywowania i odwoływania
danych uwierzytelniających i cyfrowych danych uwierzytelniających do urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu
(NFC), projektowanie, rozwój, konserwacja i uaktualnianie
sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego
do mobilnych urządzeń cyfrowych, projektowanie, rozwój,
konserwacja i aktualizacja programów komputerowych
i oprogramowania użytkowego do pobrania do telefonów
komórkowych i innych urządzeń cyfrowych umożliwiających
użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów do bonów, zniżek, informacji dotyczących porównania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych sklepów
detalicznych osób trzecich i informacji o zniżkach, projektowanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytkowego do pobrania,
umożliwiających użytkownikom dostęp do promocyjnych
ofert sprzedaży i uzyskanie nagrody pieniężnej na konto
za pośrednictwem systemu umożliwiającego wypłatę gotówki z karty przy dokonaniu płatności kartą, usługi dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do otrzymywania, przesyłania i wyświetlania bonów, kuponów,
kodów do bonów, ofert specjalnych, recenzji, informacji
o produktach, informacji dotyczących porównania cen, hiperłączy do witryn internetowych oraz otrzymywanie i przesyłanie danych do zakupu towarów i usług, usługi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie do udzielania
klientom informacji dotyczącej zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub usługi osób trzecich, usługi dostawcy
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usług aplikacyjnych dotyczące oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów społecznych, grafika w celu kompilacji
stron w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane online ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie stron sieciowych, projektowanie, tworzenie i hosting handlowych stron internetowych,
projektowanie, tworzenie i hosting stron www służących
do opłaty rachunków, usługi komputerowe i internetowe,
mianowicie, udostępnianie elektronicznej bazy danych online przez globalną sieć komputerową w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości, szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie informacji finansowych, Usługi
uwierzytelniania cyfrowych podpisów w celu uwierzytelniania osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i zgodność danych, udostępnianie na rzecz osób trzecich szyfrowanych i cyfrowo podpisanych i uwierzytelnionych danych
do użytku w wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych
z zakresu uwierzytelniania dokumentów, weryfikowanie,
uwierzytelnianie, wydawanie, rozprowadzanie i zarządzanie
certyfikatami cyfrowymi, usługi konsultacji technicznych
w dziedzinie programowania komputerów, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania danych. bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz zabezpieczania sieci lokalnych, rozpowszechnianie informacji
przez globalną sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci lokalnych, usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi przechowywania
i odzyskiwania danych, usługi składowania danych i informacji na temat profilu klienta, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
(210) 463801
(220) 2016 11 10
(731) Mastercard International Incorporated, Purchase, US
(540)

(531) 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne,
badawcze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktyczne, aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, aparatura do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne
nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe
(ładowane/zapisane oprogramowanie komputerowe), komputerowe programy sterujące, zapisane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (zapisane i/lub ładowane) dla usług
ułatwiania i administrowania płatnościami, usług bankowych, usług kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, bankomatów, usług wartości nagromadzonej, usług
elektronicznych przekazu środków pieniężnych, usług płat-
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ności elektronicznych, usług elektronicznego przetwarzania
i transmisji danych dotyczących płatności rachunków, wypłat gotówkowych, uwierzytelniania transakcji, trasowania,
autoryzacji i rozliczeń, usług wykrywania i kontroli oszustw,
awaryjnego odtwarzania danych (disaster recovery) i szyfrowania, aparatura i instrumenty telekomunikacyjne i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszyny księgujące, urządzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy
rachunków finansowych przez globalną sieć komputerową,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzymania i użytkowania lokalnych i rozległych sieci
komputerowych, systemy odczytujące karty pamięci i systemy odczytujące dane zapisane w pamięciach, mianowicie,
w pamięciach układów scalonych i w pamięciach kart bankowych, publikacje elektroniczne do pobrania, aparatura
drukująca, w tym aparatura drukująca do systemów przetwarzania danych i systemów transakcji finansowych, kodery
i dekodery, modemy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do ułatwienia wykonywania transakcji
płatniczych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, globalnych sieci komputerowych i/lub przenośnych urządzeń
telekomunikacyjnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne,
podpisy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające
przechowywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz
instytucji bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, które ułatwiają identyfikację i uwierzytelnianie urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu
oraz identyfikacji drogą radiową, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, który przechowuje informacje dotyczące konta klienta w celu
udzielania dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w zakresie handlu detalicznego oraz do uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, które mogą
być zaliczane na konto klienta, programy komputerowe
do pobrania i oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych oraz inne urządzenia cyfrowe zawierające portfel cyfrowy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji w zakresie porównywania cen, recenzji towarów,
hiperłączy do witryn innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji o rabatach, aplikacje do użytkowania w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi
w celu ułatwienia sprzedawcom akceptacji bezkontaktowych transakcji z zakresu handlu mobilnego, bezkontaktowych prezentacji danych uwierzytelniających i bezkontaktowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert
specjalnych, oprogramowanie użytkowe umożliwiające handlowcom dostarczanie kuponów, rabatów, zniżek, talonów
i ofert specjalnych bezpośrednio na przenośne urządzenia
telekomunikacyjne klientów, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, oprogramowanie użytkowe umożliwiające
handlowcom stosowanie inteligentnych plakatów w sklepach detalicznych i hurtowych, które klienci mogą wpisać
w swoje przenośne urządzenia telekomunikacyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, rabatów, zniżek, talonów i ofert
specjalnych, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji
częstotliwości radiowej łub komunikacji bliskiego zasięgu,
chipy (obwody scalone) do telefonów przenośnych oraz
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu i identyfikacji
częstotliwości radiowej, karty magnetyczne kodowane i karty zawierające układ scalony chip („sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty kodowane z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty (kodowa-
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ne), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami
danych, karty płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty
bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne
i układy scalone pamięciowe, czytniki kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki
szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług
finansowych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające współdziałanie kart
inteligentnych z terminalami i czytnikami, mikroukłady
komputerowe wbudowane w telefony i inne urządzenia
komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, terminale do
transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania informacji transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych,
do użytku w usługach finansowych, bankowości i przemyśle
telekomunikacyjnym, urządzenia identyfikacyjne pracujące
na częstotliwościach radiowych (transpondery), elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, bankomaty, urządzenia peryferyjne do komputerów i towary elektroniczne, mianowicie,
maszyny liczące, organizery elektroniczne, notatniki elektroniczne, terminarze kieszonkowe, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, tablety, czytniki cyfrowe i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod
myszy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, części
i wyposażenie do wszystkich uprzednio wymienionych produktów, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, badania rynkowe, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań nabywczych
posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie, promowanie
oferowanej przez inne podmioty sprzedaży towarów i usług
poprzez nagrody i zachęty generowane w związku z użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością gospodarczą/handlową/
biznesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, sporządzanie wyciągów z konta, księgowość, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem
mobilnych środków telekomunikacji w związku z udostępnianiem kart kredytowych i debetowych, usługi handlu detalicznego świadczone online, za pośrednictwem sieci lub
innych środków elektronicznych przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, w związku z dostarczaniem kart kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie koncertów
i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie
informacji dotyczących kupna towarów i usługi online za po-
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średnictwem Internetu i innych sieci komputerowych, zarządzanie dokumentacją finansową, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe,
sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacja finansowa, sponsorowanie
finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart
obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne
transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia
rachunków i przyjmowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji,
zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii
spornych, usługi przechowywania danych i informowania
o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania,
bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi
płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu
funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów
w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług,
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem mediów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez urządzenia
bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, online, przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe
i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja
czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno online
przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację,
jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych
dokonywanych przez posiadaczy kart przez bankomaty,
udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie
składania depozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie
rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych,
usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji,
świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową
(transpondery), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą prze-
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nośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja
transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze
telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci
lub inne środki elektroniczne przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości,
w tym elektronicznej gotówki przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach
sprzedaży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, które przechowują informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów z zakresu handlu detalicznego, oraz
w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klienta za pośrednictwem
systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości,
szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomościami, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
rynku własności, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze związane z wyborem nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 38 teleko-
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munikacja, usługi dotyczące telekomunikacji mobilnej, usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
przesyłania danych, elektryczna transmisja danych w ramach
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostarczanie lub wyświetlanie informacji z banku danych przechowywanych w komputerze lub za pośrednictwem Internetu
w obszarze usług finansowych, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
transmisyjne radiowe, telewizyjne i przez Internet, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji
w dziedzinie usług finansowych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 42 usługi naukowe i techniczne oraz związane
z nimi prace badawcze i projektowe, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, konwersja danych lub dokumentów na wersję elektroniczną, usługi konsultacyjne dotyczące
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, usługi pomocy technicznej i doradztwa
w zarządzaniu systemami komputerowymi, bazami danych
i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania i oprogramowania użytkowego nie do pobrania do zarządzania, lokalizowania, aktywowania i odwoływania danych uwierzytelniających i cyfrowych danych
uwierzytelniających do urządzeń do komunikacji bliskiego
zasięgu (NFC), projektowanie, rozwój, konserwacja i uaktualnianie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych urządzeń cyfrowych, projektowanie,
rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytkowego do pobrania do telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych umożliwiających użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów
do bonów, zniżek, informacji dotyczących porównania cen,
recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o zniżkach,
projektowanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytkowego
do pobrania, umożliwiających użytkownikom dostęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagrody pieniężnej
na konto za pośrednictwem systemu umożliwiającego wypłatę gotówki z karty przy dokonaniu płatności kartą, usługi
dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
do otrzymywania, przesyłania i wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, ofert specjalnych, recenzji, informacji
o produktach, informacji dotyczących porównania cen, hiperłączy do witryn internetowych oraz otrzymywanie i przesyłanie danych do zakupu towarów i usług, usługi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie do udzielania
klientom informacji dotyczącej zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub usługi osób trzecich, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych dotyczące oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów społecznych, grafika w celu kompilacji
stron w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane online ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie stron sieciowych, projektowanie, tworzenie i hosting handlowych stron internetowych,
projektowanie, tworzenie i hosting stron www służących
do opłaty rachunków, usługi komputerowe i internetowe,
mianowicie, udostępnianie elektronicznej bazy danych onli-
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ne przez globalną sieć komputerową w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości, szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie informacji finansowych, usługi
uwierzytelniania cyfrowych podpisów w celu uwierzytelniania osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i zgodność danych, udostępnianie na rzecz osób trzecich szyfrowanych i cyfrowo podpisanych i uwierzytelnionych danych
do użytku w wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych
z zakresu uwierzytelniania dokumentów, weryfikowanie,
uwierzytelnianie, wydawanie, rozprowadzanie i zarządzanie
certyfikatami cyfrowymi, usługi konsultacji technicznych
w dziedzinie programowania komputerów, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania danych. bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz zabezpieczania sieci lokalnych, rozpowszechnianie informacji
przez globalną sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci lokalnych, usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi przechowywania
i odzyskiwania danych, usługi składowania danych i informacji na temat profilu klienta, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
(210) 463821
(220) 2016 11 10
(731) Mastercard International Incorporated, Purchase, US
(540) mastercard

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne,
badawcze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktyczne, aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, aparatura do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne
nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe
(ładowane/zapisane oprogramowanie komputerowe), komputerowe programy sterujące, zapisane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (zapisane i/lub ładowane) dla usług
ułatwiania i administrowania płatnościami, usług bankowych, usług kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, bankomatów, usług wartości nagromadzonej, usług
elektronicznych przekazu środków pieniężnych, usług płatności elektronicznych, usług elektronicznego przetwarzania
i transmisji danych dotyczących płatności rachunków, wypłat gotówkowych, uwierzytelniania transakcji, trasowania,
autoryzacji i rozliczeń, usług wykrywania i kontroli oszustw,
awaryjnego odtwarzania danych (disaster recovery) i szyfrowania, aparatura i instrumenty telekomunikacyjne i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszyny księgujące, urządzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy
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rachunków finansowych przez globalną sieć komputerową,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzymania i użytkowania lokalnych i rozległych sieci
komputerowych, systemy odczytujące karty pamięci i systemy odczytujące dane zapisane w pamięciach, mianowicie,
w pamięciach układów scalonych i w pamięciach kart bankowych, publikacje elektroniczne do pobrania, aparatura
drukująca, w tym aparatura drukująca do systemów przetwarzania danych i systemów transakcji finansowych, kodery
i dekodery, modemy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do ułatwienia wykonywania transakcji
płatniczych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, globalnych sieci komputerowych i/lub przenośnych urządzeń
telekomunikacyjnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne,
podpisy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające
przechowywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz
instytucji bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, które ułatwiają identyfikację i uwierzytelnianie urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu
oraz identyfikacji drogą radiową, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, który przechowuje informacje dotyczące konta klienta w celu
udzielania dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w zakresie handlu detalicznego oraz do uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, które mogą
być zaliczane na konto klienta, programy komputerowe
do pobrania i oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych oraz inne urządzenia cyfrowe zawierające portfel cyfrowy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji w zakresie porównywania cen, recenzji towarów,
hiperłącza do witryn innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji o rabatach, aplikacje do użytkowania w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi
w celu ułatwienia sprzedawcom akceptacji bezkontaktowych transakcji z zakresu handlu mobilnego, bezkontaktowych prezentacji danych uwierzytelniających i bezkontaktowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert
specjalnych, oprogramowanie użytkowe umożliwiające handlowcom dostarczanie kuponów, rabatów, zniżek, talonów
i ofert specjalnych bezpośrednio na przenośne urządzenia
telekomunikacyjne klientów, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, oprogramowanie użytkowe umożliwiające
handlowcom stosowanie inteligentnych plakatów w sklepach detalicznych i hurtowych, które klienci mogą wpisać
w swoje przenośne urządzenia telekomunikacyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, rabatów, zniżek, talonów i ofert
specjalnych, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji
częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu,
chipy (obwody scalone) do telefonów przenośnych oraz
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu i identyfikacji
częstotliwości radiowej, karty magnetyczne kodowane i karty zawierające układ scalony chip („sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty kodowane z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty kodowane z funkcjami
zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty (kodowane), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami
danych, karty płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty
bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne
i układy scalone pamięciowe, czytniki kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących
elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jednostki
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szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług
finansowych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające współdziałanie kart
inteligentnych z terminalami i czytnikami, mikroukłady
komputerowe wbudowane w telefony i inne urządzenia
komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, terminale do
transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania informacji transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych,
do użytku w usługach finansowych, bankowości i przemyśle
telekomunikacyjnym, urządzenia identyfikacyjne pracujące
na częstotliwościach radiowych (transpondery), elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, bankomaty, urządzenia peryferyjne do komputerów i towary elektroniczne, mianowicie,
maszyny liczące, organizery elektroniczne, notatniki elektroniczne, terminarze kieszonkowe, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, tablety, czytniki cyfrowe i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod
myszy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, części
i wyposażenie do wszystkich uprzednio wymienionych produktów, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, badania rynkowe, śledzenie, analizowanie, przewidywanie działań nabywczych
posiadaczy kart i raportowanie w tym zakresie, promowanie
oferowanej przez inne podmioty sprzedaży towarów i usług
poprzez nagrody i zachęty generowane w związku z użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością gospodarczą/handlową/
biznesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze, sporządzanie wyciągów z konta, księgowość, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem
mobilnych środków telekomunikacji w związku z udostępnianiem kart kredytowych i debetowych, usługi handlu detalicznego świadczone on-line, za pośrednictwem sieci lub
innych środków elektronicznych przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, w związku z dostarczaniem kart kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie koncertów
i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama w zakresie transportu, podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania, dostarczanie
informacji dotyczących kupna towarów i usługi on-line
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych,
zarządzanie dokumentacją finansową, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe,
sprawy monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacja finansowa, sponsorowanie
finansowe, usługi finansowe, mianowicie, bankowe, obsługa
kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart
obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
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w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne
transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia
rachunków i przyjmowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji,
zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozlicznie funduszy
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii
spornych, usługi przechowywania danych i informowania
o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania,
bram sieciowych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi
płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie transferu
funduszy drogą elektroniczną i wymiany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzykiem dla innych podmiotów
w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych usług,
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem mediów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez urządzenia
bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, on-line, przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe
i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja
czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno on-line
przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację,
jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych
dokonywanych przez posiadaczy kart przez bankomaty,
udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie
składania depozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie
rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych,
usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji,
świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową
(transpondery), świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja
transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze
telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych on-line, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji, usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości,
w tym elektronicznej gotówki przez sieci komputerowe do-
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stępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, bankowość on-line, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach
sprzedaży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, które przechowują informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów z zakresu handlu detalicznego, oraz
w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klienta za pośrednictwem
systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości,
szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomościami, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
rynku własności, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze związane z wyborem nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi dotyczące telekomunikacji mobilnej, usługi
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
przesyłania danych, elektryczna transmisja danych w ramach
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostarczanie lub wyświetlanie informacji z banku danych przechowywanych w komputerze lub za pośrednictwem Internetu
w obszarze usług finansowych, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za po-
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mocą połączenia telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
transmisyjne radiowe, telewizyjne i przez Internet, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji
w dziedzinie usług finansowych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 42 usługi naukowe i techniczne oraz związane
z nimi prace badawcze i projektowe, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, konwersja danych lub dokumentów na wersję elektroniczną, usługi konsultacyjne dotyczące
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, usługi pomocy technicznej i doradztwa
w zarządzaniu systemami komputerowymi, bazami danych
i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania i oprogramowania użytkowego nie do pobrania do zarządzania, lokalizowania, aktywowania i odwoływania danych uwierzytelniających i cyfrowych danych
uwierzytelniających do urządzeń do komunikacji bliskiego
zasięgu (NFC) projektowanie, rozwój, konserwacja i uaktualnianie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych urządzeń cyfrowych, projektowanie,
rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytkowego do pobrania do telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych umożliwiających użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów
do bonów, zniżek, informacji dotyczących porównania cen,
recenzji produktów, hiperłącza do witryn internetowych
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o zniżkach,
projektowanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytkowego
do pobrania, umożliwiających użytkownikom dostęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagrody pieniężnej
na konto za pośrednictwem systemu umożliwiającego wypłatę gotówki z karty przy dokonaniu płatności kartą, usługi
dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
do otrzymywania, przesyłania i wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, ofert specjalnych, recenzji, informacji
o produktach, informacji dotyczących porównania cen, hiperłączy do witryn internetowych oraz otrzymywanie i przesyłanie danych do zakupu towarów i usług, usługi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie do udzielania
klientom informacji dotyczącej zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub usługi osób trzecich, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych dotyczące oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów społecznych, grafika w celu kompilacji
stron w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane on-line ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie stron sieciowych, projektowanie, tworzenie i hosting handlowych stron internetowych,
projektowanie, tworzenie i hosting stron WWW służących
do opłaty rachunków, usługi komputerowe i internetowe,
mianowicie, udostępnianie elektronicznej bazy danych online przez globalną sieć komputerową w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości, szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie informacji finansowych, usługi
uwierzytelniania cyfrowych podpisów w celu uwierzytelniania osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i zgodność danych, udostępnianie na rzecz osób trzecich szyfrowanych i cyfrowo podpisanych i uwierzytelnionych danych
do użytku w wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych
z zakresu uwierzytelniania dokumentów, weryfikowanie,
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uwierzytelnianie, wydawanie, rozprowadzanie i zarządzanie
certyfikatami cyfrowymi, usługi konsultacji technicznych
w dziedzinie programowania komputerów, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania danych bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz zabezpieczania sieci lokalnych, rozpowszechnianie informacji
przez globalną sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci lokalnych, usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, usługi przechowywania
i odzyskiwania danych, usługi składowania danych i informacji na temat profilu klienta, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
463898
(220) 2016 11 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) spraysen
(210)
(731)

(531) 01.15.07, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych,
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy aerozoli do celów
medycznych.
(210) 463953
(220) 2016 11 16
(731) RYDZEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) astermedia
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki
elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki,
maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektro szczotki, urządzenia do czyszczenia
podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż
ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasownice, przyrządy
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elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty
kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby
do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia,
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia
kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń,
instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów
czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki
ogrodowe elektryczne, krajalnice, szatkownice do warzyw,
wilki do mięsa, części zamienne i akcesoria do elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego, 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, mini
wieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe,
okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery
przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe
i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe do telefonów
komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe
do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia
chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery,
pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów,
rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych,
urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe software
ładowalny na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne,
komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski,
nośniki danych magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski
cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy,
procesory, monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry
działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania,
urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych,
czujniki parkowania, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny
sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy
i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne
urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów,
aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia
do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne
formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe,
elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne,
filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice
elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania
włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy,
podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje
klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji,
dmuchawy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach,
żarówki samochodowe, diody, reflektory samochodowe, re-
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flektory motocyklowe, klosze do lamp, osłony do lamp, lampy
kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach,
urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności oraz napojów, części
zamienne i akcesoria urządzeń do ogrzewania powietrza,
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, części zamienne i akcesoria urządzeń do oświetlania, 34 e-papierosy, płyny
do napełniania e-papierosów, tytoń, wyroby tytoniowe, namiastki papierosów, papierosy, cygara, przybory dla palaczy,
zapałki, zapalniczki, fajki, papierośnice, popielniczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, namiastki tytoniu - wyroby imitujące papierosy,
bloczki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń do żucia, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu
oraz dystrybucja towarów przez Internet, papierosów, e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów, namiastek
papierosów, wyrobów imitujących papieros, akcesoriów dla
palaczy, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu
gospodarstwa domowego, podzespołów elektronicznych,
elektroniki użytkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi
importowo - eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej.
463959
(220) 2016 11 16
VFP COMMUNICATIONS LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PANIE PRZODEM
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, gazety, czasopisma, magazyny, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie i prowadzenie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć, wystaw
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, zabaw, festynów,
pikników, organizowanie i prowadzenie ceremonii i gali wręczania nagród, produkcja i montaż programów telewizyjnych
i radiowych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, dokształcanie
i doradztwo zawodowe, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi
w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka, usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet.
(210)
(731)

464165
(220) 2016 11 22
YUXINOU (CHONGQING) LOGISTICS CO., LTD,
Chongqing, CN

29

(540) YUXINOU
(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 online, 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.
464245
(220) 2016 11 23
MJFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) apteka OD POKOLEŃ

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 26.02.07, 26.02.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.13.01
(510), (511) 5 preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych,
leki stomatologiczne, witaminy do celów leczniczych,
minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy
diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce
lub wspomaganiu leczenia chorób, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
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leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbaty
lecznicze, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, materiały
do plombowania zębów, kleje do protez dentystycznych,
żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki opatrunkowe, apteczki, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, majtki i pieluchy
higieniczne, podpaski higieniczne, tkaniny chirurgiczne,
sole do kąpieli leczniczych, detergenty do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty do skóry i włosów,
35 prowadzenie aptek, usługi marketingowe, usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, rozprowadzanie ulotek i gazetek reklamowych, usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej
oraz internetowej następujących towarów: kosmetyki,
mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki stomatologiczne,
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia
chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów
medycznych, insulina, materiały do plombowania zębów,
żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne,
artykuły i sprzęt medyczny, rękawice do celów medycznych, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, 44 sporządzanie
leków na podstawie recept, usługi w zakresie doradztwa
farmaceutycznego i kosmetycznego.
464259
(220) 2016 11 23
FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) EUROSTEP
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.07, 29.01.14
(510), (511) 6 schody metalowe strychowe, elementy metalowe takich schodów i metalowe wyposażenie do nich,
19 schody niemetalowe strychowe, elementy niemetalowe
takich schodów i niemetalowe wyposażenie do nich.
464376
(220) 2016 11 25
GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) GRANA
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 24.17.23, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa zbożowa, kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, kawy smakowe, kapsułki kawy, substytuty kawy,
zamienniki kawy, mieszanki kawy i substytutów kawy, mieszanki substytutów kawy, napoje na bazie kawy i z przewagą kawy, kakao, napoje na bazie kakao i z przewagą kakao,
napoje na bazie czekolady i z przewagą czekolady, napoje
gazowane na bazie kawy, napoje gazowane na bazie kakao,
napoje gazowane na bazie czekolady, herbaty czarne i owocowe, substytuty herbaty.
(210) 464423
(220) 2016 11 28
(731) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz
(540) Z

(531) 24.01.05, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu sekcji piłki nożnej, usługi klubu sportowego polegające na prowadzeniu drużyny seniorów w rozgrywkach
ligowych piłki nożnej.
464513
(220) 2016 11 29
REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) GIORDANO AMARO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
olejki eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty ko-
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smetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne,
kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki,
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy do makijazu, błyszczyki, maskary, tusze
do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące
i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty
do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania,
5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki
higieniczne, wody termalne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
(210) 464522
(220) 2016 11 29
(731) KUDŁA JADWIGA DSW ALGA, Świnoujście
(540) ALGA

(531) 03.09.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 464544
(220) 2016 11 29
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) QUANT

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 komputerowe stanowisko kasowe.
464592
(220) 2016 11 30
CERVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Grzaniec zimowy szlachetny

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 05.01.10, 07.01.08, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wino z soku winogronowego.
(210) 464766
(220) 2016 12 05
(731) STYKAŁA PIOTR P.H.U. EDANO, Uścikowo
(540) EXTRU FISH

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 pozostały transport lądowy pasażerski, 41 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 43 hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 44 działalność szpitali.
464533
(220) 2016 11 29
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BARKA W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(540) Jakubek MUSZLE ŚW. JAKUBA

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.09.01
(510), (511) 31 pasze zwierzęce składające się z soi.
(210) 464824
(220) 2016 12 07
(731) ZABOROWSKI DAMIAN, Duchnów
(540) ODMŁADZANIE STAWÓW
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 26.15.09, 26.05.04, 26.05.14
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie za pomocą Internetu informacji na temat sposobów leczenia chorób i schorzeń oraz metod terapeutycznych dla celów edukacji, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, 44 usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, pomoc medyczna, placówki rekonwalescencji, porady
w zakresie farmakologii.
464908
(220) 2016 12 07
TEMPEROWICZ DARIUSZ, OSKROBA PAWEŁ AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA,
Długołęka
(540) AIR-COM Pneumatyka i Automatyka
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elektryczne, sprężarki powietrzne, sprężarki powietrza, sprężarki gazu, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki
chłodnicze do instalacji grzewczych, sprężarki chłodnicze
do instalacji chłodzących, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe, siłowniki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, siłowniki zaworowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, siłowniki
do zaworów, hydrauliczne siłowniki do zaworów, siłowniki
do maszyn do szycia, zawory obsługiwane automatycznie
poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące, 37 naprawa,
serwis i instalacja sprężarek, naprawa, serwis i instalacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa, serwis i instalacja siłowników,
naprawa, serwis i instalacja zaworów, naprawa, serwis i instalacja armatury pneumatycznej, naprawa, serwis i instalacja
urządzeń pomiarowych, serwisowanie obrabiarek, serwisowanie przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, naprawa narzędzi, naprawa pomp, naprawa maszyn,
naprawa maszyn przemysłowych, naprawa elementów silników, naprawa i konserwacja bojlerów, naprawa i konserwacja
sprężarek, naprawa i konserwacja pomp, konserwacja i naprawa palników, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja
i naprawa silników, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, naprawa lub konserwacja
silników elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja przekładni zębatych, naprawa maszyn na sprzężone
powietrze, naprawa i konserwacja pomp próżniowych, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, instalowanie oraz
naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa generatorów
elektrycznych oraz silników wiatrowych, naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, instalacja,
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja
maszyn do budowy dróg, konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i ich części, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją pomp, naprawa i konserwacja
części podwozia oraz nadwozia pojazdów, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników
do nich, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, instalo(210)
(731)
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wanie kotłów, instalowanie silników, instalacja maszyn biurowych, instalacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji
przemysłowych, usługi instalacji maszyn, instalacja sprzętu
do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię,
usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, usługi doradcze
w zakresie instalacji generatorów, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa filtrów powietrza, naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, instalacja, naprawa
i konserwacja podgrzewaczy powietrza.
464940
(220) 2016 12 08
ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Zenner Poland

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji paznokci i włosów, produkty toaletowe, ozdoby do celów kosmetycznych w postaci ozdobnych naklejek na ciało i paznokcie
oraz brokatów, odżywki do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, sztuczne paznokcie,
pumeksy i skrobaki do stóp (niemetalowe), żelowe maseczki
na oczy, 8 przybory do manicure i pedicure, nożyczki i cążki do skórek i paznokci, wycinacze i radełka do skórek, obcinacze do paznokci, szczypce do wycinania skórek, pilniki
i polerki do paznokci, pęsety i szczypce do depilacji, brzytwy,
nożyczki do włosów, przybory do układania włosów, etui i futerały na nożyczki i brzytwy, maszynki do golenia, maszynki
do strzyżenia włosów, skrobaki do stóp (metalowe), 10 przybory do masażu, rękawice do masażu, przybory do usuwania
kleszczy i żądeł, 18 kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe, bez wyposażenia, 20 lustra i lusterka toaletowe i kosmetyczne, 21 przybory kosmetyczne, przybory toaletowe,
toaletowe zestawy turystyczne składające się z kosmetyczki,
mydelniczki, etui na szczoteczkę do zębów, kubka, dozowników i pojemników na mydło, krem i szampon, pędzelki
i pędzle do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki
do makijażu, opaski kosmetyczne, szczoteczki do brwi oraz
inne przybory do makijażu, gąbki do nakładania fluidu, przybory do mycia ciała w postaci rękawic, gąbki, szczoteczki,
szczoteczki do rąk, szczotki, szczotki do pleców, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, myjki do peelingu ciała, pasy
z tworzyw naturalnych i sztucznych do mycia pleców, gąbeczki do mycia twarzy i zmywania fluidu, pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów, mydelniczki, dozowniki
i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozowniki na papier toaletowy, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, grzebienie
i szczotki do włosów, etui i futerały na szczoteczki do zębów
i grzebienie, kosmetyczki, kosmetyczki z lusterkiem, puderniczki, puderniczki z lusterkiem, 25 czepki pod prysznic, osłony na oczy do spania, 26 ozdoby do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, wałki do włosów, papiloty, klipsy i klamry
do włosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji paznokci
i włosów, przybory i produkty toaletowe, ozdoby do celów
kosmetycznych w postaci ozdobnych naklejek na ciało i paznokcie oraz brokatów, odżywki do paznokci, zmywacze
do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, sztuczne pa-
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znokcie, pumeksy i skrobaki do stóp (niemetalowe), żelowe
maseczki na oczy, przybory do manicure i pedicure, nożyczki
i cążki do skórek i paznokci, wycinacze i radełka do skórek,
obcinacze do paznokci, szczypce do wycinania skórek, pilniki
i polerki do paznokci, pęsety i szczypce do depilacji, brzytwy,
nożyczki do włosów, pędzle do farbowania włosów, przybory do układania włosów, etui i futerały na nożyczki i brzytwy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów,
skrobaki do stóp (metalowe), przybory do masażu, rękawice
do masażu, instrumenty chirurgiczne do usuwania kleszczy
i żądeł, kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe, lustra
i lusterka toaletowe i kosmetyczne, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, toaletowe zestawy turystyczne, pędzelki i pędzle do makijażu, pacynki, aplikatory, grzebyki i spiralki
do makijażu, opaski kosmetyczne, szczoteczki do brwi oraz
inne przybory do makijażu, gąbki do nakładania fluidu, przybory do mycia ciała, gąbki, szczoteczki, szczoteczki do rąk,
szczotki, szczotki do pleców, myjki, pasy z tworzyw naturalnych i sztucznych do mycia pleców, gąbeczki do mycia
twarzy i zmywania fluidu, pędzle do golenia, mydelniczki,
dozowniki i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozowniki
na papier toaletowy, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, grzebienie i szczotki do włosów, etui i futerały na szczoteczki do zębów i grzebienie, kosmetyczki, kosmetyczki
z lusterkiem, puderniczki, puderniczki z lusterkiem, czepki
pod prysznic, osłony na oczy do spania, ozdoby do włosów,
dekoracyjne akcesoria do włosów, wałki do włosów, papiloty,
klipsy i klamry do włosów.
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gotowanie wyrobów garmażeryjnych, 41 rekreacja i wypoczynek, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne,
44 stadnina koni, hodowla koni.
464961
(220) 2016 12 08
AM-TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) AM-TEC ENGINEERING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia, akcesoria, osprzęt oraz części zamienne do maszyn budowlanych, 37 serwis maszyn i urządzeń budowlanych i przemysłowych, 42 doradztwo techniczne i technologiczne.
464962
(220) 2016 12 08
AM-TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) DACHS DER BOHRMEISTER

(210)
(731)

464956
(220) 2016 12 08
LUDWICZAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE JO-L, Olsza
(540) ,,Jo-L’’
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia, akcesoria, osprzęt oraz części zamienne do maszyn budowlanych, 37 serwis maszyn i urządzeń budowlanych i przemysłowych, 42 doradztwo techniczne i technologiczne.

(531) 01.05.01, 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby i owoce morza, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, przetwory mięsne i drobiowe, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie towarów w branży
mięsnej, rybnej i drobiowej, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet towarów w branży mięsnej, rybnej i drobiowej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu produktów
w branży mięsnej, rybnej i drobiowej, pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, agencje eksportowo - importowe, eksport i import mięsa, 39 usługi turystyczne, 40 ubój
zwierząt, rozbiór i konfekcjonowanie mięsa wieprzowego,
wołowego i drobiowego, przetwórstwo mięsne, wędzenie
żywności, konserwowanie żywności, zamrażanie (chłodnie)
półproduktów mięsnych i wyrobów żywnościowych, przy-

(210) 465054
(220) 2016 12 12
(731) BIEŃ RAFAŁ, Sopot
(540) SKY DEE JOY
(510), (511) 9 dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe CD - ROM, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dzwonki sygnalizacyjne,
dzwonki w serwisach usługi SMS, kasety wideo, kasety wideo z grami, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, płyty fonograficzne, taśmy magnetyczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy wideo, 35 usługi
agencji reklamowo - promocyjnej, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
dystrybucja druków, prospektów i broszur reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie hurtowni płyt CD i DVD, taśm wideo i taśm magnetycznych,
reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy kinowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zespołów muzycznych, wystawy handlowe, zarządzanie działalnością
artystyczną, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
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kresie kultury, 41 usługi agencji artystycznej, usługi artystów
muzyków i wokalistów, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, informacje o imprezach artystycznych,
informacja o rozrywce, usługi związane z organizowaniem
i prowadzeniem koncertów estradowych, usługi w zakresie
kompozycji i aranżacji muzycznych, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów i muzyki na taśmach audio - wideo, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, opracowywanie i realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie rozrywki, usługi impresariów w zakresie spektakli w dziedzinie kultury i rozrywki, realizacja spektakli, usługi związane
z organizacją występów zespołów wokalno - muzycznych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi studia
nagrań, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, wystawianie
przedstawień wokalno - muzycznych.
(210) 465104
(220) 2016 12 12
(731) BASTIAN JACEK ULTRAKREW, Sopot
(540) Ultrakrew
(510), (511) 41 dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, chronometraż imprez sportowych, organizacja imprez sportowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, organizacja charytatywnych imprez sportowych
i kulturalnych, imprezy sportowe.
465105
(220) 2016 12 12
JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RZEPY-CZEPY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, części do składania modeli
zabawek.
465109
(220) 2016 12 12
ADVANCED TECHNOLOGY MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gliwice
(540) atm
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa urządzenia do przenoszenia i transportu.
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(210) 465119
(220) 2016 12 13
(731) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań
(540) MIN’S ONIGIRI
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie
i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, kotlety rybne,
krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przygotowane ślimaki, zupy, żywność chłodzona składająca się
głównie z ryb, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe dania z ryżu, sushi, mąka i produkty zbożowe,
makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki
kukurydziane, owsiane, zbożowe, wypieki, desery, wyroby
cukiernicze i słodycze, cukierki, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, miód, produkty pszczele, melasa, drożdże, sól,
musztarda, ketchup, majonez, przyprawy i dodatki smakowe,
sosy do sałatek, paszteciki, kanapki, pizze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia,
przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze zawierające ziarna,
orzechy, owoce, 35 zarządzanie restauracjami, hotelami,
kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami,
stołówkami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zarządzaniu restauracjami i hotelami na zasadach
franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi sprzedaży towarów: woda mineralna,
napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe, napoje izotoniczne
oraz energetyzujące, żywność dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież, tatuaże, naklejki,
drukowane materiały informacyjne, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi administrowania i zarządzania obiektami sportowymi,
rozrywkowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji
oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem
sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych,
wynajem instalacji konstrukcyjnych wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.
(210) 465160
(220) 2016 12 14
(731) BAŁUT ANNA PUBLISHING, Tarnów
(540) PIRAMIDA ZABAW
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 28 klocki dla dzieci, klocki edukacyjne dla dzieci,
zabawki i gry dla dzieci, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach
i za pomocą Internetu klocków dla dzieci, klocków edukacyjnych dla dzieci, zabawek i gier dla dzieci.
(210) 465170
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540)

35

wisk, 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) 465172
(220) 2016 12 14
(731) FERLAS KATARZYNA EVOLUTION, Warszawa
(540) evolution public relations

(531) 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 37 ładowanie akumulatorów
samochodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje
obsługi (stacje benzynowe), usługi myjni pojazdów, usługi
tankowania benzyną pojazdów silnikowych, 43 rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe.
(210) 465171
(220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów
(540) THE WHITE TIGERS
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie wido-

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
465181
(220) 2016 12 14
KACZKA KRZYSZTOF CENTRUM MEDYCZNE KAMEDI,
Łódź
(540) KAMEDI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, w tym diagnozowanie, poradnictwo, konsultacje, leczenie, profilaktyka, rehabilitacja, fizjoterapia, opieka pielęgniarska, prowadzenie szpitali, lecznic,
doradztwo zdrowotne, stomatologia, usługi laboratoryjne.
465203
(220) 2016 12 15
NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) nowoczesna STODOŁA
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo i usługi architektoniczne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury.

(210)
(731)

465208
(220) 2016 12 15
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) F FUNBOX enjoy your choice
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
pudełka i pudła kartonowe, tekturowe, składane pudełka
kartonowe, opakowania ozdobne i kolekcjonerskie, okładki,
obwoluty, segregatory do prezentowania, kartonowe pudeł-
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ka wystawowe, banery wystawowe z papieru, 34 akcesoria
dla palaczy, pudełka na zapałki, pudełka na papierosy, pudełka na wyroby tytoniowe, pudełka na tabakę.
465217
(220) 2016 12 15
LIFE CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Life Card personal medical data

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 karty kodowane, kodowane karty identyfikacyjne, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia
do celów identyfikacyjnych, karty kodowane stosowane
do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty
kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, karty chipowe, karty elektroniczne, karty mikroprocesorowe, karty laserowe, karty drukowane [magnetyczne],
karty magnetyczne, karty inteligentne, karty z mikrochipami, kodowane karty - klucze, karty płatnicze kodowane
magnetycznie, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub
kodowane], urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 16 karty rejestracyjne, karty informacyjne, karty upominkowe, karty
wyników, karty z nazwiskami, karty na wymianę, karty indeksowe (artykuły papiernicze), karty obrazkowe, karty czyste, materiały drukowane, magazyny, czasopisma, materiały
instruktażowe i dydaktyczne, 35 promowanie sprzedaży
dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych,
dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów i broszur, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania
targów w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów: produktów
kosmetycznych, preparatów oraz środków czyszczących
i myjących, produktów higienicznych i środków dezynfekcyjnych, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych,
leków i środków medycznych, dietetycznej żywności i napojów do celów leczniczych, aparatów i urządzeń chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży,
reklama i promocja usług medycznych, ubezpieczeń medycznych, usług transportu medycznego, usług świadczonych przez laboratoria medyczne, gromadzenie i przetwarzanie danych, tworzenie baz danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, reklama internetowa, badanie rynku i opinii publicznej, analiza rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów,
38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji
za pomocą komputera, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, 42 laboratoria medyczne, badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
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i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, aktualizowany codziennie serwis internetowy o zdrowiu i urodzie,
aktualizowany codziennie serwis internetowy informujący
o kartach medycznych, punktach obsługi klienta, usługach
medycznych, usługach laboratoriów medycznych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych i baz danych,
usługi portalu internetowego, tworzenie i utrzymywanie
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, udostępnianie baz on-line via
portal, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania i sprzętu
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania
w zakresie usług opieki zdrowotnej, 44 usługi medyczne,
poradnictwo medyczne, konsultacje medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna,
pomoc stomatologiczna, usługi klinik medycznych, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, wypożyczanie
sprzętu medycznego, fizjoterapia, fizykoterapia, chirurgia
plastyczna.
(210) 465221
(220) 2016 12 15
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) smartARS
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe
listwowe.
(210) 465225
(220) 2016 12 15
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) FARADAY CHARGE SYSTEM
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i portali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego .
(210) 465227
(220) 2016 12 15
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) ENERGA VOLT
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i portali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyski-
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wanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego .
465232
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMG!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.
465233
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OMG! *OH MY GUY

(210)
(731)
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melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(210) 465256
(220) 2016 12 15
(731) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE
(540) Dynamiczne Relacje Społeczne
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa.
(210) 465277
(220) 2016 12 16
(731) IDZIKOWSKA KLAUDIA, Kraków
(540) Messh PERFUMED JEWELRY

(531)

01.01.01, 01.01.03, 01.15.11, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.25,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.
465234
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril car vanilla & lavender
(510), (511) 3 środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 odświeżacze samochodowe.

(210)
(731)

465240
(220) 2016 12 15
ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW,
Warszawa
(540) KAFE ZIELONY NIEDŹWIEDŹ
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,

(531) 29.01.06, 27.05.01, 05.13.06, 25.07.08, 25.07.25
(510), (511) 3 olejki do perfum i zapachów, 14 akcesoria
do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie
półszlachetne, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
ozdoby [biżuteria], 26 ozdoby do ubrań.
465308
(220) 2016 12 16
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ziaja Dermobiotic
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry,
ciała i twarzy.
465310
(220) 2016 12 16
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ziaja Etofen

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry,
ciała i twarzy.
(210)
(731)

465332
(220) 2016 12 19
NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) DROGAR
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, 19 kruszywo, kamień, kamień wapienny, bitumiczne wyroby dla
budownictwa.
465339
(220) 2016 12 19
PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA
KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK,
Kuźnica Czeszycka
(540) Dobre z natury pieczywo
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465376
(220) 2016 12 19
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce
(540) genesis
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.07, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, produkty piekarnicze i cukiernicze,
chleby.
465344
(220) 2016 12 19
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) invirum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(210)
(731)

465347
(220) 2016 12 19
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) regevagia
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210)
(731)

465357
(220) 2016 12 19
NAFTOMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NM NAFTOMONTAŻ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 26.04.02, 26.04.10
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy: kotłów, rurociągów, sieci cieplnych oraz urządzeń pomocniczych kotłów,
usługi instalacyjne w zakresie sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazu, 40 obróbka materiałów:
obróbka skrawaniem materiałów metalowych i tworzyw
sztucznych.

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kotły CO, urządzenia
do zasilania kotłów grzewczych, urządzenia elektryczne
do ogrzewania.
465555
(220) 2016 12 21
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zet Gold. Muzyka łagodzi obyczaje
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych,
dźwięku i obrazu, z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, płyty CD, płyty DVD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 materiały reklamowe
papierowe, materiały drukowane, afisze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza,
materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami,
materiały do nauczania, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama, promocja radiowa przez Internet, organizacja
kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, promocje i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego, reklama
w sieci komputerowej, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług
za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych
i bezprzewodowych, wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, 38 emisja radiowa, radiofonia, transmisja programów radiowych,
nadawanie programów drogą radiową, przekazywanie informacji za pomocą radia, emisja programów telewizyjnych
i radiowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, usługi nadawania interaktywnej telewizji
i radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi
w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci
przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line,
przez Internet, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, transmisja dźwięku
i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodo-
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we, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, emisja programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej
oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu,
informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie,
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych,
imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże
z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty
muzyczne, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów, przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów,
imprezy kulturalne, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez
rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie wydarzeń mu-
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zycznych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja
koncertów muzycznych, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie występów muzycznych
na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych
[planowanie], przygotowywanie i realizacja programów
telewizyjnych i radiowych, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie gier, loterii i konkursów, i usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów
edukacyjnych i rozrywkowych.
465579
(220) 2016 12 22
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) TECHJET
(510), (511) 7 maszyny do cięcia, automatyczne maszyny
tnące, maszyny do cięcia wodą, maszyny do cięcia laserem,
części do maszyn do cięcia, maszyny CNC (maszyny sterowane numerycznie), maszyny CNC do cięcia wodą (maszyny
sterowane numerycznie), maszyny CNC do cięcia laserem
(maszyny sterowane numerycznie), maszyny CNC do cięcia plazmą (maszyny sterowane numerycznie), maszyny
CNC do frezowania i grawerowania (maszyny sterowane
numerycznie), frezarki CNC (frezarki sterowane numerycznie), obrabiarki CNC (obrabiarki sterowane numerycznie),
maszyny do cięcia strumieniem wodnym i wodno-ściernym oraz elementy strukturalne i części zamienne do tych
maszyn, mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń
do cięcia, sterowane programem komputerowym, maszyny i urządzenia do cięcia sterowane komputerowo, z czynnikiem tnącym wodnym, maszyny i urządzenia do cięcia
sterowane komputerowo, z czynnikiem tnącym laserowym,
wypalarki do kształtowego wycinania elementów z blachy
z zastosowaniem technologii cięcia laserowego sterowane
programem komputerowym, 9 oprogramowanie do maszyn do cięcia, oprogramowanie do maszyn do cięcia wodą,
oprogramowanie komputerowe do sterowania strumieniem
wody i ściernych maszyn do cięcia strumieniem, urządzenia
do sterowania numerycznego, pulpity operatora do urządzeń do sterowania numerycznego.
(210)
(731)

465589
(220) 2016 12 23
MZURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MZURI CFI
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], kupno i sprzedaż
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie kapitału
finansowego, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, w szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zbieranie funduszy na projekty związane z nieruchomościami przez sieć komputerową Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, usługi doradcze dotyczące remontów nieruchomości.

(210)
(731)
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(210) 465607
(220) 2016 12 23
(731) WIERZEJSKI ANTONI, Warszawa
(540) Kokonik

(531) 01.07.06, 01.07.07, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 śpioszki, pajacyki.
(210) 465625
(220) 2016 12 23
(731) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska
(540) AP V160
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(210) 465649
(220) 2016 12 27
(731) TERKOWSKA-SZLAŻKO PATRYCJA, Gliwice
(540) CLOOE

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska - suknie modelowe okazyjne, sukienki, bluzki, spódniczki płaszcze, kostiumy, wdzianka
i inne, odzież damska ze skóry i imitacji skóry, 35 organizowanie pokazów mody, handel odzieżą damską, 42 usługi projektowania mody damskie.
(210) 465664
(220) 2016 12 27
(731) JAGODZIŃSKI CEZARY P.P.H.U. CERBER, Łowicz
(540) cerber
(510), (511) 25 odzież dziana, skarpety, pończochy, rajtuzy,
rajstopy.
465665
(220) 2016 12 27
NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) Chockoberry NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety,
szerbety, konfekcja lodowa.

(210)
(731)

465680
(220) 2016 12 27
BRAINBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GRANDA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(210)
(731)

(210) 465695
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poczta Polska Pocztex Kurier 48
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(531) 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.06
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
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telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465700
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

(531)

02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, opracowania i organizowania programów
promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych,
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
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finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy,
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi
telekomunikacyjne, informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowania
przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi logistyki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465702
(220) 2016 12 28
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROGI PUSTELNIKA
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem
w postaci mrożonek.
(210) 465703
(220) 2016 12 28
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROGI MNICHA
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem
w postaci mrożonek.
(210) 465706
(220) 2016 12 28
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) Pierogi z mięsem ręcznie robione domowa
receptura PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA BEZ
konserwantów

(531) 02.03.11, 05.07.02, 05.05.19, 08.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem
w postaci mrożonek.
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(210) 465708
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

(531)

02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególno-
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ści Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465714
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48

(531) 02.01.15, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
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kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465716
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48

(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
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biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465717
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

(531) 22.01.21, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
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papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarcza-
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nia towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465719
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

(531) 22.01.21, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty
pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; opracowania i organizowania programów
promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
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skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
(210) 465727
(220) 2016 12 28
(731) OŁDAK ANNA, Warszawa
(540) MoMo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania płyty [CD] kompaktowej i winylowej.
465733
(220) 2016 12 28
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ARTIGO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 465773
(220) 2016 12 29
(731) RZEŻUCHOWSKA ZOFIA, Wrocław
(540) Wojtuś Niezastąpiony GWARANCJA WYGODY
SUPER WYTRZYMAŁE WORKI LDPE O ZWIĘKSZONEJ
GRUBOŚCI ERGOPAK www.ergopak.pl
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(531)

02.01.01, 02.01.05, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 16 worki do koszy na śmieci, worki na śmieci,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci z tworzyw sztucznych (do użytku domowego), worki z tworzyw sztucznych na śmieci.
(210) 465806
(220) 2016 12 30
(731) KOTOWSKA BEATA MEBELLA, Poznań
(540) Mebella

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 27.05.02, 27.05.21
(510), (511) 6 elementy meblowe z metali nieszlachetnych,
metalowe elementy łącznikowe do mebli, regulowane płyty
z metalu do podstaw, metalowe elementy mebli segmentowych, 20 meble, podstawy do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy dzielące przestrzeń (meble),
niemetalowe elementy mebli segmentowych, blaty, krzesła,
stoły, ławy, sofy, fotele, kanapy, kołyski, komody, kredensy,
kufry, łóżka, półki, szafki, toaletki, taborety, wieszaki na ubrania, meble biurowe i szkolne, meble kempingowe, materace
sprężynowe do łóżek, niemetalowe ramy do łóżek, lustra,
ramy do obrazów, parawany, stojaki na parasole, kwietniki,
kosze i koszyki, śpiwory kempingowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących towarów: elementy meblowe z metali nieszlachetnych, metalowe
elementy łącznikowe do mebli, regulowane płyty z metalu
do podstaw, metalowe elementy mebli segmentowych,
meble, podstawy do mebli, niemetalowe elementy łączące
do mebli, elementy dzielące przestrzeń (meble), niemetalowe elementy mebli segmentowych, blaty, krzesła, stoły, ławy,
sofy, fotele, kanapy, kołyski, komody, kredensy, kufry, łóżka,
półki, szafki, toaletki, taborety, wieszaki na ubrania, meble
biurowe i szkolne, meble kempingowe, materace sprężynowe do łóżek, niemetalowe ramy do łóżek, lustra, ramy do obrazów, parawany, stojaki na parasole, kwietniki, kosze i koszyki, śpiwory kempingowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli, usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz,
wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych.
465814
(220) 2016 12 30
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz
(540) GŁOS PSB

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier,karton, druki, dzienniki, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, broszury, notesy, kalendarze,
ulotki, prospekty, poradniki, fotografie, wydawnictwa rekla-
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mowe, katalogi branżowe, plakaty, 35 organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, reklama na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie próbek, publikowanie tekstów reklamowych,
informacja handlowa, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz poprzez Internet artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz
artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo - telewizyjnymi,
wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi.
465822
(220) 2016 12 30
INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW
UPRZEMYSŁOWIONYCH, Katowice
(540) etv JWTŚ - IETU
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi weryfikacji technologii środowiskowych, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów
i procesów ich wytwarzania z normami technicznymi w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów
ich wytwarzania z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi, badania techniczne, kontrola jakości, badania nowych produktów.
465826
(220) 2016 12 30
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Miss Raspberry
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 piwa smakowe, drinki na bazie piwa, piwa
o małej zawartości alkoholu, napoje bezalkoholowe o smaku
piwa, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje alkoholowe,
napoje alkoholowe zawierające owoce, smakowe napoje
alkoholowe tonizujące, napoje alkoholowe z owoców, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(210) 465963
(220) 2017 01 04
(731) FUNDACJA ORANGE, Warszawa
(540) #SuperKoderzy
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(531) 29.01.14, 02.01.07, 02.01.30, 26.04.06, 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 9 czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, gry, programy i aplikacje na komputery, elektroniczne
urządzenia mobilne i telefony, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów
finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania
finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, ochrony zdrowia, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
usługi w zakresie udzielania informacji o grantach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi w zakresie poczty elektronicznej
oraz przesyłania informacji tekstowych i obrazowych, usługi
w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez
terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez
sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
polegające na przesyłaniu danych w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie ich odbiorcom, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom
trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek
pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie przekazu
satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
w zakresie telefonicznej obsługi klienta, 41 usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, medycznych, ekologicznych i społecznych, imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym
z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania
i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce
społecznej, medycznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie
on-line, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji,
usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych.
(210)
(310)
(731)
(540)

(531)

466003
(220) 2017 01 05
4285639
(320) 2016 07 06
(330) FR
Pernod Ricard, Société Anonyme, Paryż, FR
& CO DRINKS & CO

11.03.01, 11.03.07, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na telefony komórkowe
lub tablety, publikacje elektroniczne do pobrania, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe,
napoje na bazie owoców i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, zawarte w tej klasie, woda
sodowa, aperitify niealkoholowe, koktajle niealkoholowe,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 prezentacja towarów we wszelkich środkach przekazu dla celów handlu
detalicznego, dostarczanie informacji o towarach konsumenckich takich jak żywność lub napoje, usługi w zakresie
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi handlu detalicznego lub
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hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalogów lub
w sieci Internet, w zakresie napojów alkoholowych, napojów
niealkoholowych, piwa, żywności, statuetek, figurek, dzieł
sztuki służących do ozdoby lub dekoracji wykonanych z metali nieszlachetnych, metali szlachetnych, tworzyw sztucznych, drewna, materiałów tekstylnych, porcelany, ceramiki,
gliny lub szkła, odzieży i T-shirtów, obuwia, nakryć głowy,
akcesoriów odzieżowych, torebek, parasoli, plakatów, luster,
butelek, butelek spersonalizowanych, kieliszków i szklanek
do napojów, kubków, miarek szklanych, karafek, shakerów
do drinków, mikserów do drinków, łyżeczek do mieszania,
wyciskarek do cytryn, tac do użytku domowego, naczyń
do serwowania napojów, otwieraczy do butelek i korkociągów, wiaderek na lód, słomek do napojów, serwetek tekstylnych lub papierowych, fartuchów, popielniczek, breloków
do kluczy, papeterii, notesów, przyborów piśmiennych,
39 usługi transportu i dostarczania towarów, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych oraz piwa, 40 usługi
w zakresie druku i grawerowania, mianowicie personalizacja
butelek, szklanek i kieliszków oraz naczyń do serwowania
napojów, usługi drukarskie i grawerskie, 43 usługi rezerwacji
barów, restauracji i usług barmańskich, doradztwo w zakresie
przepisów na drinki, koktajle i napoje.
466016
(220) 2017 01 09
SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia
(540) AQUA SPA & SAUNARIUM
(210)
(731)
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skich, wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, chronometraż imprez sportowych, gry hazardowe, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie zajęć fitness,
rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów
sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje
o wypoczynku, 44 aromaterapia, ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi związane
z prowadzeniem sanatorium, usługi związane z prowadzeniem sauny, usługi związane z prowadzeniem solarów, terapeutyczne usługi, łaźnie tureckie.
466027
(220) 2017 01 09
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA
W TORUNIU, Toruń
(540) Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu
(210)
(731)

(531)

(531)

03.09.18, 03.09.23, 03.09.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.19, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.01
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem billbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 37 budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], obsługa basenów
kąpielowych, 39 wynajmowanie garaży, magazynowanie,
wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, wypożyczanie pojazdów,
składowanie,składowanie towarów, turystyka [zwiedzanie],
organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek mor-

29.01.06, 27.05.01, 24.01.13, 24.01.18, 24.09.01, 24.09.09,
17.03.02, 24.17.02
(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.
466038
(220) 2017 01 10
SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia
(540) AQUA FIT & SQUASH

(210)
(731)

(531) 02.01.08, 26.01.14, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.01, 24.17.25
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozlepianie plakatów
reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public rela-
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tions, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów
sponsorowanych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 turystyka [zwiedzanie], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich,
wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne, 41 wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi związane z obozami wakacyjnymi [rozrywka],
obsługa pół golfowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie zajęć fitness,
rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów
sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje
o wypoczynku, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, chronometraż imprez sportowych, gry hazardowe,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, 43 kafeterie (bufety), kawiarnie, restauracje.
(210) 466088
(220) 2017 01 10
(731) WANG ZHONGLING, Guangzhou City, CN
(540) DANNY BEAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, kufry podróżne, torebki, torby podróżne, portfele, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, rzemienie, parasole, laski do chodzenia, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, baty, bicze, błona z jelit zwierzęcych, plecaki, 24 tkaniny, materiały tekstylne nietkane, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, filc, ręczniki, bielizna pościelowa
i koce, wkładki do śpiwora, pokrowce I narzuty na meble,
zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, dopasowane
pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 obuwie, odzież,
odzież gotowa, kapelusze, wyroby pończosznicze, rękawiczki, szaliki, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], czepki
pod prysznic, maski na oczy do spania.
466112
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) EMULSOL
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, oleje emulgujące do obróbki metali.
(210)
(731)
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466115
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) HARTOL
(510), (511) 1 preparaty do hartowania, 4 oleje przemysłowe, oleje hartownicze.
(210)
(731)

466118
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) ARENA
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje silnikowe.

(210)
(731)

466119
(220) 2017 01 10
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWY PARK MIESZKAJ KAMERALNIE
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy
nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości,
lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi
w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji
infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie
budownictwa.
466121
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) GARDEN
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje silnikowe.

(210)
(731)

(210)
(731)

466123
(220) 2017 01 10
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) NOWY PARK
(510), (511) 36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy
nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości,
lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi
w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji
infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie
budownictwa.
466126
(220) 2017 01 10
ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) HYDRAL
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje
hydrauliczne.

(210)
(731)

466152
(220) 2017 01 11
CRICKET LIGHTERS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sanok
(540) SOLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 zapalniczki dla palaczy oraz części do nich,
pojemniczki z gazem do zapalniczek, zapałki, przybory dla
palaczy.
466192
(220) 2017 01 12
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) vitA MINI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki,
soki owocowe, soki warzywne [napoje], soki warzywno-
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owocowe, soki wzbogacone witaminami, napoje warzywne,
warzywne napoje typu smoothie, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe.
466200
(220) 2017 01 12
NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) NaturAvena

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku
farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje
lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla
diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych,
guma do żucia do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety,
kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach,
fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby
konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania
zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne,
galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna
do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki
owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle, desery 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, czekolada, chałwa,
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne
niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności,
esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane,
płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta
mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, plac-
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ki, pierożki ravioli, paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek,
sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko
pszczele, musy deserowe, kleik spożywczy na bazie mleka,
galaretki owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, pieprz ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe
świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła
ogrodowe świeże, jagody, grzyby, grzyby świeże, sadzonki,
ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam,
otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób
do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, mleko arachidowe, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas
chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki do napojów gazowanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 466211
(220) 2017 01 12
(731) MRÓWKA PAWEŁ MP, Kraków
(540) BRAND & SELL

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej,
reklama i marketing, reklama billboardowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości zwią-
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zane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wyceny
finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.
(210) 466218
(220) 2017 01 12
(731) CIEŚLA AGNIESZKA, Warszawa
(540) U siebie mimo wieku
(510), (511) 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, montaż wyposażenia kuchennego, 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi inżynieryjne, badania
naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii, projektowanie urbanistyczne,
miernictwo, wzornictwo przemysłowe, 43 domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, 44 świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi medyczne, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, sanatoria.
(210) 466272
(220) 2017 01 16
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) ZIMOWA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN

(531) 07.05.09, 26.15.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów
sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi in-
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formacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania
nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
466300
(220) 2017 01 14
HOTEL CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) City Hotel
(510), (511) 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc
parkingowych, parkowanie samochodów przez obsługę,
41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości,
organizowanie i obsługa konferencji, planowanie przyjęć,
planowanie specjalnych imprez, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, udostępnianie pomieszczeń
przystosowanych do celów rozrywkowych, nocne kluby, zapewnianie sal balowych, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
pokoi, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, organizowanie posiłków w hotelach, oferowanie żywności i napojów dla gości, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], usługi koktajlbarów, usługi kateringowe,
hotelowe usługi kateringowe, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)

(210) 466306
(220) 2017 01 16
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) LaPasta
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa,
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, przetwory
owocowe i warzywne, lecza, pasty wegetariańskie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, przetworów owocowych i warzywnych, lecza, past wegetariańskich tak aby
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w jak najlepszych warunkach.
(210) 466312
(220) 2017 01 16
(731) HERNAS MARCIN AME GROUP, Kozy
(540) MELI
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.05.04
(510), (511) 28 klocki do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do łączenia
[zabawki], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: klocki do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne],
klocki do łączenia [zabawki], klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne.
466318
(220) 2017 01 16
DSA TRUCK-PARTS LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) DSA Direct Selling Auto Parts Truck and Trailers

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.05.12, 01.13.05, 26.15.09
(510), (511) 12 silnikowe pojazdy lądowe, nadwozia/korpusy
do silnikowych pojazdów lądowych i ich części, wyposażenie silnikowych pojazdów lądowych w tym maszyn budowlanych, skrzynie przekładniowe do pojazdów silnikowych
i ich części, urządzenia i przyrządy hamulcowe do pojazdów
silnikowych, zawieszenia do pojazdów silnikowych, części
i akcesoria do pojazdów w tym: amortyzatory do pojazdów,
silniki do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki
do pojazdów, ramy pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, podwozia pojazdów, maski silników do pojazdów, chlapacze do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, zderzaki do pojazdów,
felgi i kołpaki do kół, ogumienie maszyn i pojazdów w tym:
wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa do pojazdów, piasty
kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych,
sprzęgła do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do pojazdów lądowych, inne
niż do silników, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia i systemy do wspomagania kierowania
i zapewniania bezpieczeństwa kierowania, a mianowicie
przednie systemy ostrzegania przed kolizją, autonomiczne
hamulce bezpieczeństwa, tylne systemy ostrzegania przed
kolizją, systemy ostrzegające przed zjechaniem z pasa ruchu,
systemy wspomagające utrzymywanie się na pasie ruchu,
systemy wykrywania przeszkód w martwych strefach, podwozia samochodów, urządzenia i systemy do wspomagania
parkowania, a mianowicie inteligentne systemy wspomagania parkowania, przednie i tylne czujniki parkowania, urządzenia i systemy do wspomagania widoczności podczas
kierowania, pojazdy elektryczne, przyczepy do pojazdów,
haki do przyczep do pojazdów, złącza do przyczep do pojazdów, wózki transportowe i podnośnikowe, kabiny do pojazdów lądowych, środków transportu maszyn budowlanych,
obudowy części pojazdów lądowych, mechanizmy napędu
do samochodów, wały napędowe do pojazdów lądowych,
progi do pojazdów, nadwozia samochodowe z zabudową
skrzyniową, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amor-
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tyzujące resory, sprężyny do samochodów i pojazdów,
urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, autoalarmy,
antywłamaniowe alarmy do pojazdów, antywłamaniowe silnika, płyn hamulcowy, płyn spryskiwaczy szyb, klosze lampy,
lampy, reflektory, żarówki, łańcuchy rozrządu, paski rozrządu, wałki rozrządu, bloki silnika, głowice silnika, korbowody,
korby, misy oleju, oleje silnikowe, poduszki silnika, pompy
oleju, pompy paliwa, prowadnice, tłoki silnikowe, uszczelki silnikowe, wałki korbowe, zawory silnikowe, oleje skrzyni
biegów, linki sprzęgła, belki stabilizatora, pióra wycieraczek,
katalizatory spalin, rury układu wydechowego, tłumiki układu wydechowego, aparaty zapłonowe, cewki zapłonowe,
świece zapłonowe, świece żarowe, pompy wtryskowe, silniki krokowe, wtryskiwacze, zbiorniki paliwa, amortyzatory
zawieszenia, osie zawieszenia, resory zawieszenia, sprężyny
zawieszenia, pojemniki do ciekłego paliwa, smarowniczki,
sprężyny, sworznie, śruby metalowe, tablice rejestracyjne, taśmy metalowe, farby do gruntowania, powłoki zabezpieczające nadwozie pojazdów, rozcieńczalniki do lakierów, środki
do czyszczenia, kremy polerujące, preparaty odtłuszczające,
środki do nadawania połysku, smary, dmuchawy, dozowniki do gaźników, kartery do silników, membrany do pomp,
oszczędzacze paliwa do silników, panewki, pierścienie tłokowe, podnośniki samochodowe, mierniki ciśnienia, aparaty do wulkanizacji, złączki uszczelniające, pilniki, przebijaki,
przecinaki, punktaki, szczypce, śrubokręty, wiertła, alarmy
antywłamaniowe, anteny, głośniki, kaski ochronne, bezpieczniki topnikowe, cewki elektryczne, obrotomierze, prędkościomierze do pojazdów, przełączniki elektryczne, przewody
elektryczne, aparaty radiowe do pojazdów, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory kilometrów w pojazdach, styki
elektryczne, światła do pojazdów, termostaty do pojazdów,
trójkąty ostrzegawcze, wtyczki, gniazda elektryczne, zaciski
przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, zamknięcia drzwiowe elektryczne, zapalniczki samochodowe, taksometry, pośrednictwo handlowe w zakresie
sprzedaży części oraz akcesoriów do silnikowych pojazdów
lądowych, pojazdów chłodni, maszyn budowlanych, usługi
w zakresie badania rynku części silnikowych pojazdów lądowych, reklama za pośrednictwem Internetu i sieci komputerowej części i akcesoriów silnikowych pojazdów lądowych,
sondaże opinii publicznej związane z tematyką motoryzacyjną, organizowanie targów i wystaw związanych z motoryzacją, prowadzenie giełdy silnikowych pojazdów lądowych,
auto-komis silnikowych pojazdów lądowych, internatowa
giełda części zamiennych nowych i używanych do silnikowych pojazdów lądowych, urządzenia do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki do bieżnikowania opon, ciężarki do wyważania kół pojazdów, błotniki, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, fartuchy błotników, hamulce
do pojazdów, hamulcowe klocki, hamulcowe okładziny
do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie
samochodowe, kierownice pojazdów, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów,
opony do pojazdów, poduszki powietrzne jako urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach, lusterka do pojazdów,
mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, siedzenia
do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, tapicerka samochodowa, spojlery do pojazdów, szyby do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, zapalniczki samochodowe, furgonetki, furgony jako
pojazdy, pojazdy chłodnie, zabudowy do transportu produktów głęboko mrożonych, kontenery izoterma, chłodnie
z agregatem, skraplacze, zbiorniki wyrównawcze, chłodnie
komorowe, agregaty prądotwórcze, części do agregatów

Nr ZT09/2017

tj. wentylatory, węże, zaciski, zawory elektromagnetyczne,
złączki, parowniki, pojazdy samochodowe do celów budowlanych, samochody ciężarowe, ciężarówki pod zabudowy
specjalistyczne, podwozia samochodowe do zastosowań
specjalnych, przekształcane w pojazdy średnie i ciężkie, maszyny budowlane takie jak: betoniarki samochodowe oraz
pojazdy budowlane wykorzystywane w celach transportowych, wozidła, wozidła przegubowe, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów i części zamiennych do silnikowych pojazdów lądowych, pojazdów chłodni,
maszyn budowlanych a mianowicie takich jak: akumulatory,
gaśnice samochodowe, chłodnice do silników samochodowych, termostaty, alternatory, silniki elektryczne do samochodów, bezpieczniki, kondensatory, cylindry do silników,
głowice cylindrów do silników, rozruszniki silników, mechanizmy sterowania silników, wentylatory do silników, wtryskiwacze do silników, urządzenia zapłonowe do silników, koła
pasowe, koła zębate, filtry oleju, filtry paliwa, filtry powietrza
chłodnic silników, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe,
okładziny szczęk hamulcowych, pompy hamulcowe, tarcze
hamulcowe, felgi kół, kołpaki kół, łożyska kół, piasty kół, drążki kierownicze, kolumny kierownicze, przekładnie kierownicze, zwrotnice, chłodnice klimatyzacyjne, błotniki nadwozia,
boki nadwozia, dachy nadwozia, haki holownicze, lusterka
wewnętrzne, wsteczne, lusterka zewnętrzne, nadkola pasy,
podłużnice nadwozi, progi nadwozi, ramy nadwozi, sworznie przegubów lewarka, szyby, uszczelki drzwiowe, uszczelki
szyby, zamki drzwi, zderzaki, paski klinowe, oleje hydrauliczne, płyn do chłodnicy.
(210) 466321
(220) 2017 01 16
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) E-40
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, kleje do celów przemysłowych, silikony, 13 gazy do osobistej obrony.
(210) 466322
(220) 2017 01 16
(731) SIENKIEWICZ MAGDALENA, Blizno
(540) E-40
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji drewna, preparaty
zabezpieczające do metali, 4 oleje przemysłowe, smary.
(210) 466327
(220) 2017 01 17
(731) NAMAND JEAN-MICHEL, Praga, CZ
(540) natek

(531) 21.01.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo w zakresie zarządzania personelem, biura pośrednictwa
pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu wyższego szczebla kierowniczego, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk,
planowanie wykorzystania personelu, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy,
usługi doradztwa w zakresie rozwoju kariery zawodowej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności
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gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie informatyki, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, sporządzanie raportów dotyczących projektów
w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji o działalności
gospodarczej i informacji handlowych poprzez bazy danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, przetwarzanie danych, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem
danych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, analizy kosztów, usługi w zakresie oceny kosztów,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, 38 łączność za pomocą
komputera, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci
komputerowych, komunikacja internetowa, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa czasu dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
użytkownikom do programów komputerowych w sieciach
danych, usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, transmisja wiadomości
za pomocą globalnych sieci komputerowych, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze w dziedzinie telekomunikacji, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu do komunikacji,
usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, 42 usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi
inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, konsulting
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi informacyjne
związane z opracowywaniem systemów komputerowych,
usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze związane z systemami komputerowymi, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych,
projektowanie i opracowywanie zautomatyzowanych komputerowych systemów przetwarzania danych, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe,
usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, opracowywanie projektów technicznych
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi z zakresu zarządzania projektami komputerowymi,
usługi doradcze w zakresie programowania komputerowego, konsultacje dotyczące informatyki, doradztwo w zakresie obsługi komputerów, testowanie programów komputerowych, usługi w zakresie testów technicznych systemów
przetwarzania danych elektronicznych, programowanie
komputerów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem systemów komputerowych, utrzymanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego,
powielanie programów komputerowych, usługi analityczne
dotyczące programów komputerowych, instalacja progra-
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mów komputerowych, usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, naprawa
uszkodzonych programów komputerowych, kompilacja
programów do przetwarzania danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, usługi wsparcia on-line
w zakresie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, analizy systemów
komputerowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, usługi w zakresie integracji
systemów komputerowych, konfiguracja systemów komputerowych, konfigurowanie sieci komputerowych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie,
projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, hosting stron internetowych,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych baz danych,
utrzymywanie oprogramowania baz danych, aktualizowanie
oprogramowania baz danych, wynajmowanie serwerów baz
danych na rzecz osób trzecich, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie
sieci komputerowych, udzielanie informacji na temat opracowywania sieci komputerowych, integracja sieci komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi
doradcze i konsultacyjne związane z aplikacjami oprogramowania komputerowego, infrastruktura jako usługa (IaaS),
hosting serwerów, wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów administracyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych.
466329
(220) 2017 01 17
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) RISTORANTE PIZZERIA FIORENTINA FIRENZE
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny,
fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych
i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne,
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udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów,
usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie,
zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
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formacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych,
badania prawne, usługi doradcze w zakresie prawa, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie przygotowania dokumentów
prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, mediacja [usługi prawne], monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], doradztwo
w kwestiach praw własności przemysłowej.
(210) 466345
(220) 2017 01 17
(731) ROGÓŻ KAROL, Strzegom
(540) R R granity

466343
(220) 2017 01 17
FIT XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Stretch Pro Gym

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
informacji, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, programy komputerowe, 16 książki,
czasopisma, materiały edukacyjne i instruktażowe, przewodniki do ćwiczeń, afisze, plakaty, ulotki z zakresu ćwiczeń specjalistycznych poprawiających kondycję fizyczną, zdrowie
i witalność, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji imprez
kulturalno - artystycznych i sportowo - rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy internetowej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie zdrowego stylu życia
i wypoczynku, usługi związane z edukacją sportową oraz
organizacją imprez kulturalno-artystycznych oraz sportowo
- rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnastyki, organizacja
zajęć sportowo - rekreacyjnych, instruktaż dla trenerów, przygotowywanie planów treningowych, treningi indywidualne,
poradnictwo z zakresu zdrowego odżywiania, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, rozpowszechnianie
programów komputerowych dotyczących sportu, gimnastyki, rekreacji, zdrowego stylu życia.
466344
(220) 2017 01 17
CEBULA JAKUB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JAKUB CEBULA I WSPÓŁPRACOWNICY, Kraków
(540) Cebula i Współpracownicy KANCELARIA PRAWNA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16
(510), (511) 45 usługi radców prawnych, doradztwo prawne,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy prawnej,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, dostarczanie in-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 kamień, skała, glina i minerały.
466369
(220) 2017 01 17
MERIDIAN FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Meridian Fund Management
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza zysków biznesowych badania biznesowe, badania dotyczące
informacji biznesowych, badania w zakresie biznesu, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo biznesowe, 36 administrowanie funduszami inwestycyjnymi administrowanie funduszami i inwestycjami
administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy analizy w zakresie inwestycji, doradztwo dotyczące: inwestycji kapitałowych, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, finansowanie inwestycji, handlowe
i inwestycyjne usługi konsultacyjne.

(210)
(731)

(210) 466384
(220) 2017 01 18
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540) Uniejowoda
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
i oczyszczania twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
i oczyszczania skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony do włosów.
(210) 466416
(220) 2017 01 19
(731) NOWAK PAWEŁ DOMATOR24.COM, Zielona Góra
(540) DIABLO
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła, krzesła biurowe, meble.
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(210) 466429
(220) 2017 01 19
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) bąbel

(210) 466453
(220) 2017 01 20
(731) KALBARCZYK DARIUSZ NG-POLAND, Warszawa
(540) A NG POLAND ANGULAR CONFERENCE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 08.01.18
(510), (511) 11 gofrownice elektryczne, 21 formy do wypiekania gofrów - nieelektryczne, 30 gofry, gofry czekoladowe, gofry
z polewą czekoladową, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej: lodów, deserów
lodowych, polew do deserów, mrożonek, wafli do lodów i deserów, opakowań jednorazowych, wyposażenia do lodziarni,
usługi marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa
warstw i targów w celach handlowych i reklamowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach i restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering,
obsługa imprez okolicznościowych, plenerowych, przyjęć,
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające
na zaopatrzeniu, w żywność i napoje.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.15, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 42 naukowe i techniczne badanie oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.

466451
(220) 2017 01 20
ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG
MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) KATALOG MARZEŃ
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki
w zakresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sportowymi i terenowymi, quadami, gokartami, przelotów: balonem, samolotem, szybowcem, motolotnią, paralotnią, motoparalotnią i skoków spadochronowych, usługi w zakresie:
organizowania i prowadzenia nauki podstaw sportów typu
tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jazda konna, karate,
wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń kulinarnych i artystycznych.
(210)
(731)

466452
(220) 2017 01 20
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Redukac
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki
w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu
leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(210) 466461
(220) 2017 01 20
(731) SIECIECHOWICZ JACEK STALTECH, Janów Lubelski
(540) STAL-TECH KONSTRUKCJE STALOWE

(531) 26.04.16, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje,
metalowe konstrukcje budowlane, modułowe konstrukcje
metalowe, modułowe przenośne konstrukcje budowlane
[metalowe], szkielety ramowe konstrukcji metalowych
[budownictwo], dachy z metalu na konstrukcje stalowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję,
konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe do budowli,
metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu
[konstrukcje], prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian
zawierające izolację z wełny mineralnej.
(210) 466472
(220) 2017 01 20
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Ulubiona

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 05.03.14
(510), (511) 30 herbata, herbata czarna, herbata rozpuszczalna, herbata mrożona, nielecznicze napoje herbaciane, gazowane i niegazowane napoje na bazie herbaty, nielecznicze
herbaty i napary ziołowe.
(210) 466480
(220) 2017 01 23
(731) ARCISZEWSKA PATRYCJA GOLD SHIRIN SPA, Lublin
(540) Shirin spa
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(531) 07.03.11, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza
kosmetyczna, aromaterapia, depilacja woskiem, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w
zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące urody, doradztwo
medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, fizjoterapia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody, hipnoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące
masażu, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, łaźnie tureckie, manicure, masaż, masaż
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich,
masaże, moksybucja, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, naprapatia,
obsługa obiektów i sprzętu saun, ochrona zdrowia, opieka
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie
chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, osteopatia, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, planowanie i nadzorowanie diety,
poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo
w zakresie odżywiania, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, salony
piękności, solaria, świadczenie usług przez salony piękności,
talasoterapia, terapia ajurwedyjska, terapia ciepłem [medyczna], tradycyjny masaż japoński, udostępnianie obiektów
i sprzętu saun, udostępnianie wanien do gorących kąpieli,
udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie
informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji
związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi
doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa
on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie
makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi fizjoterapii, usługi hydroterapii domowej, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi łaźni, usługi lecznicze dotyczące usuwania
celulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia,
usługi manicure i pedicure, usługi masażu stóp, usługi mikro-
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dermabrazji, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji urody, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, świadczenie usług przez salony piękności, usługi
saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi SPA, usługi SPA medycznych, usługi w zakresie
akupunktury, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie medytacji, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi w zakresie udostępniania saun,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem
sprzętu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała.
466481
(220) 2017 01 23
HI-TECH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) HI-TECH MEDICAL
(210)
(731)

(531) 20.05.07, 26.11.13, 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) 466483
(220) 2017 01 23
(731) AUGUŚCIK RADOSŁAW, Przedbórz
(540) 4Ride.PL wszystko dla motocyklisty

(531) 02.01.30, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, kaski motocyklowe, gogle dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, urządzenia gps, kamery do desek rozdzielczych,
interkomy, 25 odzież do jazdy na motocyklu, w szczególności odzież skórzana, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
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oraz za pośrednictwem sieci Internet odzieży motocyklowej, obuwia motocyklowego i akcesoriów motocyklowych,
w szczególności kasków, części motocyklowych i innych artykułów związanych z motocyklami.
(210) 466486
(220) 2017 01 22
(731) GORTYCH ADAM, Kraków
(540) CZARNA KACZKA
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
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(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
466603
(220) 2017 01 26
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) Polacy z werwą
(210)
(731)

466579
(220) 2017 01 25
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BiO gardena z serca dla ogrodu, z miłości do rodziny
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy azotowe, preparaty stosowane w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementami
dla roślin, kultury organizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy
użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
preparaty do użyźniania gleby, 35 doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych
preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo, 45 zarządzanie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary.

(531) 04.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne,
nalepki, naklejki, prospekty, broszury, reprodukcje graficzne,
35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi public relations, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, reklama zewnętrzna,
reklama radiowa, promocja [reklama] koncertów, promocja
[reklama] gali, reklama w czasopismach), reklama na billboardach elektronicznych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama on-line za pośrednictwem Internetu, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 41 informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie uroczystości, organizowanie plebiscytów, organizowanie festiwali, organizowanie gali, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów.
466605
(220) 2017 01 26
ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) ARCHE ProCare

(210)
(731)

(210) 466580
(220) 2017 01 25
(731) KRASUTSKI KONRAD, Warszawa
(540) #ILLEGAL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 466602
(220) 2017 01 25
(731) PELC-GONERA ANDRZEJ, Łódź
(540) king kong

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, rekrutacja personelu
tymczasowego, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi
biur pracy w zakresie pracy tymczasowej.
(210)
(731)

466607
(220) 2017 01 26
AGRO ENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) AGRO ENERGETYK
(510), (511) 35 import nawozów, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej nawozów, usługi sprzedaży hurtowej nawozów.
(210) 466635
(220) 2017 01 20
(731) KOWALCZYK IZABELA BOZON RECORDS, Kielce
(540) GODLINE

(531) 24.01.03, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria sztuczna,
bransoletki, broszki, łańcuszki, naszyjniki, wisiorki, zawieszki, kolczyki, pierścionki, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki),wyroby zegarmistrzowskie i chronometryczne, kamienie szlachetne
i półszlachetne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali
szlachetnych, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry
i kuferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki,
portmonetki, portfele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry,
parasole, 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki,
bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 41 edukacja, nauczanie
w szkołach i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczno - wychowawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
kształcenia dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych
i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych,
treningów praktycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń
i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie, w tym nauczanie
korespondencyjne w zakresie ekonomii, bankowości, informatyki, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów kulturalnych
i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, poradnictwo
zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji
fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej,
promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia,
organizowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno
- sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb życia,
usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek,
czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów,
materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, produkcja nagrań audio
i video, usługi fotograficzne, organizacja wystaw i targów.
466675
(220) 2017 01 24
AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RoAd
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, fracht, fracht
jako przewóz towarów,frankowanie przesyłek pocztowych,
holowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo transportowe, pakowanie towarów,
parkowanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi,
ratownictwo podwodne, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport i przechowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, transport
mebli, transport samochodami opancerzonymi, udzielanie
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy drogowej
w przypadku awarii pojazdów, usługi rozładunku towarów,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem samochodów,
wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów,
wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
samochodowych bagażników dachowych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia lub transportu.
466681
(220) 2017 01 25
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Caprisse
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, 30 ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe,
ciastka owsiane, ciastka herbaciane, kruche ciastka (herbatniki), rurki waflowe [ciastka], podłużne biszkopty [ciastka],
brownie [ciastka czekoladowe], ciastka owsiane spożywcze,
duńskie ciastka maślane, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, chrupiące
ciastka z kremem (profiterole), ciastka w polewie o smaku
czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane
czekoladą, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciastka
maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, batoniki, batony czekoladowe, batoniki cukiernicze,
batoniki muesli, batony zbożowe i energetyczne, batoniki
z nadzieniem czekoladowym, batony z orzechów w karmelu, produkty zbożowe w postaci batonów, cukierki, batony
i guma do żucia, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], chałwa, herbatniki, herbatniki czekoladowe, her-
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batniki petit-beurre, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki
owsiane spożywcze, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki w połowie
oblane polewą czekoladową, słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą
czekoladową, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], bezy, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], cukierki, czekolada, czekoladki, gotowe desery [wyroby cukiernicze], marcepan, marcepan w czekoladzie, mleczne wyroby cukiernicze, musy, musy deserowe,
musy czekoladowe, musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze draże, nugat, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy
w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione
w karmelowym batoniku, owoce w polewie czekoladowej,
polewa lub posypka czekoladowa, praliny z waflem, produkty na bazie czekolady, puddingi, ryż na mleku, słodycze
[cukierki], substytut marcepanu, substytuty czekolady, tiramisu, trufle czekoladowe, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, wyroby piekarnicze, żywność
zawierająca kakao [jako główny składnik], żelki [wyroby cukiernicze], owocowe (galaretki -) [słodycze], ciasta, produkty żywnościowe z ciasta, biszkopty, lukrowane biszkopty,
kakao, napoje zawierające kakao, kakaowe napoje, napoje
na bazie kakao, kakao do sporządzania napojów, żywność
na bazie kakao, napoje składające się głównie z kakao, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], karmelki [cukierki], cukierki czekoladowe, pralinki, czekoladki
w kształcie pralinek, praliny wytworzone z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, karmelki z nadzieniem, karmelki
twarde [słodycze], cukierki z karmelem, czekoladowe wafle
karmelowe, wafle czekoladowe, napoje czekoladowe, napoje zawierające czekoladę, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z likierem, wyroby cukiernicze z czekolady, wafelki
w polewie czekoladowej, napoje o smaku czekoladowym,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, herbatniki
zawierające składniki o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, angielskie muffiny, słodkie
bułeczki typu muffin, babeczki, lody, sorbety [lody], lody
wielosmakowe, lody owocowe, lody włoskie, lody typu sandwich, lody na patyku, lody zawierające czekoladę, jogurt
mrożony [lody spożywcze], lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody owocowe w postaci batonów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków.
466687
(220) 2017 01 16
ERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) ERBI
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się po wodzie, wiosła, 28 sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym.

(210)
(731)

(210)
(731)

466698
(220) 2017 01 26
AGRO ENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) AE Agro Energetyk

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 import nawozów, usługi importowo - eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej nawozów, usługi sprzedaży hurtowej nawozów.
466703
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIZNES LUNCH WIADOMOŚCI HANDLOWE
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
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dawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, 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], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
466704
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FORUM BRANŻY KOSMETYCZNEJ

(210)
(731)

Nr ZT09/2017

466721
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG300
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
466722
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG319P
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, 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], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
466723
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG8346
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
466726
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG367
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
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466727
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) BG348

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
466728
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG34D

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
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(531) 26.03.01, 26.03.18, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 41 organizowanie
imprez sportowych, informacje o rekreacji, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych,
usługi informacji o rekreacji, publikowanie katalogów dotyczących turystyki.
(210) 466762
(220) 2017 01 27
(731) PAWLIKOWSKI WITOLD, Polków
(540) iPlayer

(531) 21.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, obróbka tekstów,
materiały reklamowe, reklama, marketing, administrowanie
programami lojalności konsumenta, usługi menedżerskie
dla sportowców, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 gry świadczone on-line, gry
hazardowe, chronometraż imprez sportowych, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, kultura
fizyczna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja
o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie zawodów sportowych.

(210)
(731)

(210) 466796
(220) 2017 01 27
(731) RACHELSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) PR PAUL RICH

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

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

466729
(220) 2017 01 26
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG7046

(210) 466761
(220) 2017 01 27
(731) JANIKOWSKI MAREK EM JANIKOWSCY, Srebrna Góra
(540) BIKE EXPERTS ...BY JEŹDZIŁO SIĘ LEPIEJ.

466828
(220) 2017 01 30
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Keladerm
(510), (511) 5 preparat na zmiany dermatologiczne i rany dla
ludzi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

466829
(220) 2017 01 30
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) FRISCO
(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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466833
(220) 2017 01 30
PLAZA & KENIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) GARDEN BOX
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, nietkane materiały tekstylne z włókniny polipropylenowej typu spun-bond, tkaniny z chemicznie
wyprodukowanych włókien inne niż izolacyjne, tkaniny
z mieszanych syntetycznych i naturalnych włókien inne niż
izolacyjne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, 44 planowanie
[projektowanie] ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, usługi ogrodnicze, sadzenie roślin,
układanie kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych.
(210)
(731)

466834
(220) 2017 01 30
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Proflexin
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną stawów, preparaty wzmacniające chrząstki, więzadła
i kości z kolagenem, ekstraktami i witaminami, suplementy diety wspomagające leczenie stawów lub poprawiające
ich kondycję zdrowotną, suplementy diety wspomagające
leczenie chrząstek, suplementy diety wspomagające leczenie więzadeł, suplementy diety wspomagające leczenie
kości.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

466836
(220) 2017 01 30
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Diclostim
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do płukania jamy ustnej
i gardła, preparaty przeciwbólowe i przeciwzapalne do płukania jamy ustnej i gardła.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

466837
(220) 2017 01 30
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Auditone
(510), (511) 5 suplementy diety na szumy uszne, preparaty
wspomagające leczenie szumów usznych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

466838
(220) 2017 01 30
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Auditon
(510), (511) 5 suplementy diety na szumy uszne, preparaty
wspomagające leczenie szumów usznych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

Nr ZT09/2017

(210) 466871
(220) 2017 01 30
(731) CRISIL LIMITED, Bombaj, IN
(540) CRISIL
(510), (511) 9 oprogramowanie dla ogólnych celów analitycznych oraz do przeprowadzania ekonomicznych, przemysłowych i korporacyjnych badań i oceny ryzyka dla instytucji
finansowych.
(210) 466922
(220) 2017 01 31
(731) KRUPA DARIUSZ VEGAGASTRO, Słupsk
(540) Lody Bałwanki
(510), (511) 30 lody, sorbety.
466936
(220) 2017 01 31
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ODO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu, wysyłkowej, katalogowej
lub na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, pojemniki, naczynia stołowe wykonane z porcelany, tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła, naczynia
żaroodporne, patelnie, garnki, donice, zastawa stołowa, gąbki,
grzebienie, materiały szczotkarskie, tkaniny, wyroby tekstylne,
materiały włókiennicze, bielizna pościelowa, bielizna stołowa,
poduszki, koce, narzuty, ręczniki, obrusy, tapety, koronki, hafty,
wstążki, guziki, szpilki, igły oraz inne artykuły krawieckie, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
kosmetyki, środki do mycia, czyszczenia i polerowania, produkty
oświetleniowe, świece, biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, zegarki, zegary, papier, karton, wyroby z papieru, kartonu, jednorazowe produkty papierowe, druki, zeszyty, kolorowanki, książki, czasopisma, artykuły biurowe, artykuły do pakowania, parasole i parasolki, torby, walizki, wyroby rymarskie, meble,
lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
masy perłowej, sepiolitu, z imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie działalnością handlową, usługi importowo - eksportowe, usługi przedstawicielstw
handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży, pokazy towarów
do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, gromadzenie, kompilowanie, sortowanie i zarządzanie danymi w bazach danych zarządzanie bazami danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji handlowej, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, usługi
informacyjne dla konsumentów, administrowanie programami
lojalności konsumenta, zarządzanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów, administrowanie
programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki, zachęty oraz
nagrody, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów motywacyjnych.

(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

460841, 465332, 466115, 466321, 466579

2

466322

3

463414, 463898, 464513, 464940, 465234, 465277, 465344, 465347, 466384

4

460841, 466112, 466115, 466118, 466121, 466126, 466322

5

463271, 463898, 464245, 464513, 465234, 465308, 465310, 465344, 465347, 465733, 466200, 466452, 466828,
466834, 466836, 466837, 466838

6

460841, 464259, 465806, 466461

7

460841, 463953, 464908, 464961, 464962, 465109, 465579, 466721, 466722, 466723, 466726, 466727, 466728,
466729

8

464940

9

457338, 457341, 458935, 459126, 461207, 462703, 463385, 463797, 463801, 463821, 463953, 464165, 464544,
465054, 465217, 465221, 465555, 465579, 465727, 465963, 466003, 466343, 466481, 466483, 466871

10

463586, 463898, 464940, 466481

11

459126, 460841, 463662, 463953, 465376, 466429

12

463743, 464165, 466318, 466687

13

466321

14

465232, 465233, 465277, 466635, 466796

16

457338, 457341, 460029, 460841, 461207, 461741, 463959, 464165, 465208, 465217, 465555, 465695, 465700,
465708, 465714, 465716, 465717, 465719, 465773, 465814, 466329, 466343, 466603

18

460371, 460898, 463219, 463743, 464940, 466088, 466635, 466796

19

464259, 465332, 465625, 466345

20

463743, 464940, 465806, 466416, 466829

21

464940, 466429

22

463667

23

463765

24

466088, 466833

25

457338, 457341, 460371, 460739, 460898, 460914, 463219, 463765, 464940, 465555, 465607, 465649, 465664,
466088, 466483, 466580, 466635, 466761, 466796

26

464940, 465277

28

465105, 465160, 466312, 466687

29

463558, 463561, 463665, 464956, 465119, 465240, 466200, 466306, 466681

30

459351, 463534, 464376, 465119, 465240, 465339, 465665, 465702, 465703, 465706, 466200, 466429, 466472,
466681, 466922

31

463558, 463561, 464766, 465240, 466200

32

459351, 460674, 460914, 463422, 465240, 465680, 465826, 466003, 466192, 466200

33

461888, 464592, 465240, 465826, 466003

34

463121, 463953, 465208, 465240, 466152
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Nr ZT09/2017

1

2

35

457338, 457341, 460024, 460025, 460371, 460739, 460841, 461207, 461741, 461742, 462703, 462811, 462813,
463385, 463586, 463662, 463665, 463667, 463797, 463801, 463821, 463953, 464165, 464245, 464513, 464940,
464956, 465054, 465119, 465160, 465170, 465172, 465217, 465555, 465649, 465695, 465700, 465708, 465714,
465716, 465717, 465719, 465806, 465814, 466003, 466016, 466038, 466200, 466211, 466272, 466306, 466312,
466318, 466327, 466329, 466343, 466369, 466429, 466453, 466483, 466579, 466603, 466605, 466607, 466687,
466698, 466703, 466704, 466721, 466722, 466723, 466726, 466727, 466728, 466729, 466761, 466762, 466936

36

461741, 461742, 463797, 463801, 463821, 464165, 465589, 465695, 465700, 465708, 465714, 465716, 465717,
465719, 465963, 466119, 466123, 466211, 466369

37

458935, 459126, 460841, 463667, 464908, 464961, 464962, 465170, 465357, 465589, 466016, 466119, 466123,
466218

38

457338, 457341, 458935, 462703, 463797, 463801, 463821, 464165, 465217, 465555, 465695, 465700, 465708,
465714, 465716, 465717, 465719, 465963, 466327, 466329, 466762

39

458347, 460029, 460841, 464165, 464522, 464956, 465695, 465700, 465708, 465714, 465716, 465717, 465719,
466003, 466016, 466038, 466300, 466481, 466675

40

460841, 460898, 464956, 465357, 466003, 466833

41

457338, 457341, 458347, 460371, 460841, 460914, 461207, 461741, 461742, 462811, 462813, 463219, 463959,
464423, 464522, 464824, 464956, 465054, 465104, 465171, 465256, 465555, 465963, 466016, 466038, 466272,
466300, 466343, 466451, 466603, 466635, 466703, 466704, 466761, 466762

42

457338, 457341, 459126, 460371, 460841, 461207, 461741, 461742, 462811, 462813, 463662, 463797, 463801,
463821, 464165, 464961, 464962, 465203, 465217, 465225, 465227, 465649, 465806, 465822, 466119, 466123,
466218, 466272, 466327, 466453

43

458347, 460858, 460914, 461207, 463422, 464522, 464533, 464956, 465119, 465170, 465240, 466003, 466038,
466218, 466300, 466329, 466429, 466486, 466602

44

462811, 462813, 463765, 464245, 464522, 464824, 464956, 465181, 465217, 466016, 466218, 466480, 466579,
466833

45

457338, 457341, 466027, 466344, 466579

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#ILLEGAL
#SuperKoderzy
& CO DRINKS & CO
,,Jo-L’’
24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
24 Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48
48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48
4Ride.PL wszystko dla motocyklisty
8M8 EIGHT MATE
A NG POLAND ANGULAR CONFERENCE
AE Agro Energetyk
AGRO ENERGETYK
AIR-COM Pneumatyka i Automatyka
ALGA
ALPAKARIUM
amfora.pl
AMPCO
AM-TEC ENGINEERING
AP V160
apteka OD POKOLEŃ
AQUA FIT & SQUASH
AQUA SPA & SAUNARIUM
ARCHE ProCare
ARENA
aril car vanilla & lavender
AroSmak Przyprawa warzywna do potraw
TIR-KON Sp.J. NIEBAGATELNY SMAK
ZA NIEBAGATELNIE NISKĄ CENĘ
ARTIGO
astermedia
atm
Auditon
Auditone
bąbel
BG348
BICASSO
BIKE EXPERTS ...BY JEŹDZIŁO SIĘ LEPIEJ.
BiO gardena z serca dla ogrodu,
z miłości do rodziny
BIZNES LUNCH WIADOMOŚCI HANDLOWE
BOCZUCH
BRAND & SELL
Caprisse
Cebula i Współpracownicy
KANCELARIA PRAWNA

466580
465963
466003
464956
465700
465708
465714
465716
466483
460898
466453
466698
466607
464908
464522
463765
460025
463586
464961
465625
464245
466038
466016
466605
466118
465234

463534
465733
463953
465109
466838
466837
466429
466727
463743
466761
466579
466703
463665
466211
466681
466344

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
cerber
Chockoberry NORDIS
City Hotel
climateo
CLOOE
CRISIL
Czajka travel
CZARNA KACZKA
DACHS DER BOHRMEISTER
DANNY BEAR
DIABLO
Diclostim
Dobre z natury pieczywo
DROGAR
DSA Direct Selling Auto Parts
Truck and Trailers
Dynamiczne Relacje Społeczne
E-40
E-40
EG300
EG319P
EG34D
EG367
EG7046
EG8346
ege restaurant
EL POL INVESTMENTS
EMULSOL
ENERGA VOLT
ERBI
etv JWTŚ - IETU
EUROSTEP
evolution public relations
EXTRU FISH
F FUNBOX enjoy your choice
FARADAY CHARGE SYSTEM
FORUM BRANŻY KOSMETYCZNEJ
FREEDOM1
FRISCO
GARDEN BOX
GARDEN
genesis
GIORDANO AMARO
GŁOS PSB

461207
465664
465665
466300
463662
465649
466871
458347
466486
464962
466088
466416
466836
465339
465332
466318
465256
466321
466322
466721
466722
466728
466726
466729
466723
460858
459126
466112
465227
466687
465822
464259
465172
464766
465208
465225
466704
458935
466829
466833
466121
465376
464513
465814

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GODLINE
GRANA
GRANDA
Grzaniec zimowy szlachetny
HARTOL
HI-TECH MEDICAL
HYDRAL
IMOLA WAREHOUSING & COMPLETING
International Tobacco BROOKS
AMERICAN BLEND
invirum
iPlayer
Jakubek MUSZLE ŚW. JAKUBA
KAFE ZIELONY NIEDŹWIEDŹ
KAMEDI
KATALOG MARZEŃ
Keladerm
king kong
KLUB LUDZI ROCKA ClubRock
Kokonik
Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka
w Toruniu
LA RIVE FLEUR de femme
LaPasta
Life Card personal medical data
Lody Bałwanki
mastercard
mastercard
MB MAGDA BUTRYM
Mebella
MELI
Meridian Fund Management
Messh PERFUMED JEWELRY
MIN’S ONIGIRI
Miss Raspberry
MoMo
MOTTO LIFE
Mushchelka group
MZURI CFI
natek
NaturAvena
NM NAFTOMONTAŻ
nowoczesna STODOŁA
NOWY PARK MIESZKAJ KAMERALNIE
NOWY PARK
ODMŁADZANIE STAWÓW
ODO
OMG! *OH MY GUY
OMG!
Pakiet PiG
PANIE PRZODEM

1

2

466635
464376
465680
464592
466115
466481
466126
460029
463121
465344
466762
464533
465240
465181
466451
466828
466602
460914
465607
466027
463414
466306
465217
466922
463797
463821
460371
465806
466312
466369
465277
465119
465826
465727
460739
461742
465589
466327
466200
465357
465203
466119
466123
464824
466936
465233
465232
460841
463959

Nr ZT09/2017
2

PelviFly

462811

PelviFly

462813

PIEROGI MNICHA

465703

PIEROGI PUSTELNIKA

465702

Pierogi z mięsem ręcznie robione
domowa receptura PIEROŻKI Z MSZANY
DOLNEJ ANKA BEZ konserwantów

465706

PIRAMIDA ZABAW

465160

Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

465717

Poczta Polska Pocztex Ekspres 24

465719

Poczta Polska Pocztex Kurier 48

465695

Polacy z werwą

466603

portal ludzi sztuki mushchelka group

461741

PR PAUL RICH

466796

PREEMIUM

463219

Proflexin

466834

pupilo.pl

460024

QUALITY AND TRUST TOPVALU Free From

463558

QUALITY AND TRUST TOPVALU natural

463561

QUANT

464544

R R granity

466345

Razem Smakuje Lepiej

459351

Redukac

466452

regevagia

465347

RFID POLSKA

463385

RISTORANTE PIZZERIA FIORENTINA FIRENZE

466329

RoAd

466675

Rolplan

463667

RZEPY-CZEPY

465105

SAREhub integrate to sell

462703

Shirin spa

466480

SKLEP I PIWIARNIA PIWODAWCA

463422

SKY DEE JOY

465054

smartARS

465221

smilk

463271

SOLE

466152

SP energy drink

460674

spraysen

463898

STAL-TECH KONSTRUKCJE STALOWE

466461

Stretch Pro Gym

466343

TECHJET

465579

THE WHITE TIGERS

465171

U siebie mimo wieku

466218

Ultrakrew

465104

Ulubiona

466472

Uniejowoda

466384

VIP ZET LIVE

457338

VIP ZET live

457341

vitA MINI

466192

Nr ZT09/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Wojtuś Niezastąpiony GWARANCJA
WYGODY SUPER WYTRZYMAŁE WORKI
LDPE O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI ERGOPAK
www.ergopak.pl

2
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2

Zenner Poland

464940

Zet Gold. Muzyka łagodzi obyczaje

465555

465773

ziaja Dermobiotic

465308

YUXINOU

464165

ziaja Etofen

465310

Z

464423

ZAMOYSKA

461888

ZIMOWA AKADEMIA MŁODYCH
ORŁÓW PZPN

466272

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.
1330268

CFE: 26.01.03, 28.05.00,
29.01.13

16, 35, 38, 41, 43

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

Klasa
towarów

16

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1330268

35

1330268

38

1330268

41

1330268

43

1330268

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.
988558
1165190
1300585
1329989
1330044
1330045
1330143
1330156
1330177
1330217
1330220
1330239
1330254

1330265
1330326
1330333
1330336
1330338

COBOLT (2016 10 17)
25
OLD LADY’S (2017 01 19)
33
ZAPATA (2017 01 20)
33
RSM (2016 05 17, 2015 12 24)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
7, 12, 28
Turkish Trade Center (2016 09 01, 2016 07 29)
CFE: 01.01.09, 09.01.10, 29.01.12
35, 41
MARABDA (2016 11 04)
CFE: 01.15.23, 05.05.20, 23.01.01, 24.17.25,
33
26.04.04, 27.05.24, 29.01.12
TERRA DURA (2016 10 24, 2016 07 08)
12
nordic ARCTIC FOOD (2016 10 14, 2016 09 09)
CFE: 01.05.02, 01.17.01
29, 30, 31, 32
Bourgeois (2016 06 21)
CFE: 27.05.01
16
THREE ELEPHANTS (2016 09 07)
CFE: 03.02.01
18, 25, 35
got2b lnsta shine (2016 11 21, 2016 06 10)
CFE: 27.05.10, 27.07.01
3
Jarovska (2016 10 28, 2016 05 16)
33
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA
(2016 10 31)
CFE: 01.01.01, 02.03.01, 22.05.10, 25.01.25,
43
26.04.10, 29.01.12
ARKOKIDS (2016 09 30, 2016 05 31)
5
ANIA (2016 06 17)
CFE: 27.05.17
24
Oney Bank (2016 09 13)
9, 35, 36, 38, 42
SOYANANDA (2016 10 14)
29, 30, 32
CAMBOZO (2016 10 12)
CFE: 03.01.22, 03.07.17, 09.01.10, 24.01.03,
33
24.05.07, 24.09.08, 24.13.25, 25.01.01

1330339
1330347
1330355
1330405
1330439
1330462

1330526
1330532
1330550
1330620
1330642
1330646
1330647
1330651

MILAZZO (2016 10 12)
CFE: 03.01.22, 03.07.17, 09.01.10, 24.01.03,
33
24.05.07, 24.09.08, 24.13.25, 25.01.13
Domotron (2016 11 23)
CFE: 27.03.15, 29.01.12
9, 37, 42
Meditrade (2016 10 26)
CFE: 03.11.01, 24.13.14, 27.03.03, 27.05.15, 35, 36
29.01.12
TAUBMANS (2016 11 24)
2
COCHONNET (2016 12 01, 2016 08 01)
33
DEPOT depot-online.com (2016 10 12)
CFE: 26.04.18, 27.05.01,
3, 4, 6, 8, 11, 16, 18,
29.01.12
20, 21, 26, 27, 28,
35, 39, 40, 42
TALIZAB (2016 07 28, 2016 05 12)
5
Delijia (2016 10 03)
CFE: 27.05.01
16
Will To Live Online (2016 10 31, 2016 07 18)
CFE: 02.09.14, 26.01.14, 29.01.13
9, 41
QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE
CORPORATION (2016 11 14)
CFE: 28.03.00
6
smartminting (2016 11 04, 2016 06 08)
CFE: 27.05.01
14
FIZZ EXPRESS (2016 10 10, 2016 06 06)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
3, 21
LAGOA (2016 10 10, 2016 09 28)
32
FIXBRICK (2016 10 13, 2016 05 03)
1, 17, 19

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1330651

2

1330405

3

1330220,

4

1330462

5

1330265,

1330526

6

1330462,

1330620

7

1329989

8

1330462

9

1330333,

11

1330462

12

1329989,

14

1330642

16

1330177,

17

1330651

18

1330217,

19

1330651

20

1330462

21

1330462,

24

1330326

25

988558,

26

1330462

27

1330462

1330462,

1330347,

1330646

1330550

1330143
1330462,

1330532

1330462

1330646
1330217

28

1329989,

1330462

29

1330156,

1330336

30

1330156,

1330336

31

1330156

32

1330156,

1330336,

1330647

33

1165190,

1300585,

1330045,

1330239,

1330338,

35

1330044,

1330217,

1330333,

1330355,

1330462

36

1330333,

1330355

37

1330347

38

1330333

39

1330462

40

1330462

41

1330044,

1330550

42

1330333,

1330347,

43

1330254

1330462

1330339,

1330439
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia
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8/2016
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