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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 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 Rzeczypospolitej Polskiej 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
Rzeczypospolitej Polskiej 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 nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 Rzeczypospolitej Polskiej (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 6 marca 2017 r.

Nr ZT10

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.
456350
(220) 2016 05 13
DIGITAL BEAST MEDIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DB MEDIA GROUP WARSZAWA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.04, 03.01.16
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych, reklam
radiowych, telewizyjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, systematyzacja danych i komputerowe zarządzanie plikami, impresariat w działalności artystycznej, badania marketingowe, telemarketing, marketing, public relations, 41 nauczanie edukacyjne, nauczanie poprzez pokazy,
organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi związane z organizacją
przyjęć, imprez i karaoke, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie książek, produkcja radiowych
programów rozrywkowych oraz telewizyjnych programów
rozrywkowych, produkcja mikrofilmów, produkcja filmów
na taśmach wideo, montaż taśm wideo, producenckie usługi
muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, filmowanie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, postsynchronizacja, kompozycje muzyczne, usługi związane ze studiem
nagrań, usługi związane ze studiem filmowym, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie sprzętu audio, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

456992
(220) 2016 05 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA WIEPRZOWINA
Długo gotowana o smaku Meksykańskim 30 min
i gotowe! SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE
(210)
(731)

(531)

05.01.16, 05.09.24, 08.05.01, 08.05.02, 11.03.18, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wyroby z mięsa wieprzowego, wyroby na bazie mięsa wieprzowego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa wieprzowego, dania gotowe na bazie
mięsa wieprzowego.
457166
(220) 2016 05 31
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Courbevoie Cedex,
FR
(540) WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD SKÓRY
(510), (511) 3 produkty i preparaty kosmetyczne przeznaczone dla kobiet w ciąży, a mianowicie balsamy i kremy
do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy i włosów, kremy i balsamy
kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, a mianowicie balsamy i kremy, produkty i preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji piersi, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne,
produkty i preparaty kosmetyczne na opuchnięte nogi, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry i ciała, kremy
i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne
przeciw rozstępom poporodowym, a mianowicie balsamy
i kremy do pielęgnacji skóry, twarzy i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
suchej skóry powstałej w wyniku ciąży, a mianowicie balsamy
i kremy do pielęgnacji skóry, ciała i twarzy, kremy i balsamy
kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne zapobiegające plamom barwnikowym, a mianowicie balsamy i kremy do
(210)
(731)
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pielęgnacji skóry i twarzy, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty zapobiegające rozstępom, a mianowicie
balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, twarzy i ciała, kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, nawilżone chusteczki kosmetyczne, zestawy kosmetyczne składające się z balsamów i kremów do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy i włosów,
kremy i balsamy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, maseczki do pielęgnacji twarzy, produkty do demakijażu, a mianowicie płyn do zmywania makijażu, mydła lecznicze, dezynfekujące, dermatologiczne, mleczko oczyszczające,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki migdałowe do celów kosmetycznych,
produkty i preparaty kosmetyczne do odchudzania, produkty
do opalania, a mianowicie preparaty i balsamy kosmetyczne
do ochrony przed promieniami UVA, toniki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, nieposiadające właściwości
leczniczych, bawełniane płatki kosmetyczne, kremy do rozjaśniania skóry, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, wody do oczyszczania, wody do celów kosmetycznych, a mianowicie wody
toaletowe, roztwory oczyszczające do celów kosmetycznych,
a mianowicie mleczka oczyszczające i kremy do oczyszczania
skóry, produkty i preparaty do oczyszczania skóry, a mianowicie kremy, balsamy, mleczka, żele i serum do oczyszczania skóry, mydła do skóry, ciała i twarzy, produkty perfumeryjne, produkty perfumeryjne i higieniczne do celów kosmetycznych,
a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, szampony, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry głowy, woda
oczyszczająca dla dzieci, niezawierająca alkoholu, woda kolońska, kosmetyczna woda do pielęgnacji, preparaty do pielęgnacji skóry, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie mydła, kremy, sztyfty nawilżające do twarzy i skóry, mydła
w płynie do ciała, mydła w płynie do rąk, balsamy kosmetyczne,
mleczka oczyszczające, toniki do skóry, środki do nawilżania
skóry, emulsje do ciała, żele pod prysznic, preparaty kosmetyczne w proszku, kremy przeciwsłoneczne, balsamy chroniące
przed promieniami UVB, płyny do kąpieli, produkty do pielęgnacji skóry dziecięcej, nieposiadające właściwości leczniczych,
a mianowicie szampony, kremy chroniące przed promieniami
UVB, kremy i mydła nawilżające twarz, kremy i mydła nawilżające ciało, chusteczki nawilżane kremem kosmetycznym, chusteczki nawilżane kremem kosmetycznym stosowane podczas
przewijania dziecka, płyn micelarny, szampon dla niemowląt,
szampon dla dzieci, szampon w kremie, środki do mycia ciała
i włosów, mydła intensywnie natłuszczające ręce, twarz i ciało,
mydła w płynie do ciała, płyny do kąpieli dla dzieci, produkty
toaletowe dla dzieci, nieposiadające właściwości leczniczych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli dla dzieci, ochronne preparaty kosmetyczne dla dzieci, kremy i mleczka do pielęgnacji skóry,
produkty ochronne do skóry, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie produkty chroniące przed promieniami
UVA i UVB, mleczka i kremy do twarzy, mleczka i kremy do ciała, mleczka i kremy do pielęgnacji pośladków, sztyfty ochronne do skóry, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie kremy, balsamy, mleczka i spreje oraz olejki zawierające
filtr chroniący przed promieniami UVA, kremy do ciała, kremy
nawilżające, kremy z witaminami do skóry, kremy z witaminami
do skóry dziecka stosowane podczas przewijania, zapachowe
produkty pod prysznic, a mianowicie żel pod prysznic, kosmetyczne kremy i mleczka z filtrem chroniącym przed promieniami UVA, kosmetyczne mleczko nawilżające przeciw komarom,
mydło perfumowane, mydła w płynie, kostki dermatologiczne, niezawierające mydła, o właściwościach kremów i balsamów do skóry, dermatologiczne żele do mycia, niezawierające
mydła, kremy do rąk.
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457241
(220) 2016 06 01
KARATZIS INDUSTRIAL AND HOTEL BUSINESS SA,
Melidochori, GR
(540) HELLASNET
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
mianowicie: torebki papierowe, taśmy papierowe, papier
do pakowania, papier do owijania, plakietki papierowe, etykiety papierowe, przywieszki papierowe, pudełka papierowe,
pojemniki papierowe, ręczniki kuchenne papierowe, drukowane etykiety papierowe, kartony papierowe na jajka, papiery do owijania prezentów, papierowe ręczniki do rąk, papierowe torby na zakupy, papierowe passe-partout, papierowe
torebki do pakowania, papierowe torebki i woreczki, papierowe pudełka do pakowania, papierowe pojemniki do pakowania, papierowe etykietki na bagaż, papierowe przywieszki do bagażu, papierowe torebki na wino, torby wykonane
z papieru, naklejki papierowe, przemysłowe pojemniki z papieru do pakowania, torebki z papieru na żywność, papierowe pojemniki do przechowywania, kartony papierowe
do dostarczania towarów, papierowe pojemniki do przenoszenia, torebki papierowe do stosowania w gospodarstwie
domowym, tace papierowe do pakowania żywności, pudełka papierowe do pakowania przemysłowego, torebki papierów stosowane do pieczenia, opakowania butelek z kartonu
lub z papieru, materiały do pakowania z papieru pochodzącego z recyklingu, pudełka papierowe do przechowywania
kart okolicznościowych, torebki na odpadki z papieru, papierowe torebki na odpadki spożywcze do stosowania w gospodarstwie domowym, torebki i artykuły do pakowania,
owijania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, kartony kartonowe, opakowania kartonowe,
tuby kartonowe, pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe,
kartonowe tuby do przesyłek pocztowych, pojemniki wysyłkowe z tektury, kartonowe pudełka na prezenty, kartonowe
pudełka na pizzę, kartonowe pudełka do przechowywania
do stosowania w gospodarstwie domowym, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania,
kartony tekturowe do pakowania, materiały do pakowania
z kartonu, kartony z kartonu do pakowania, wypełnienia
z papieru lub z kartonu, druki, 17 kauczuk, gutaperka, guma,
azbest, mika i wyroby z tych materiałów, mianowicie: liny
gumowe, arkusze gumowe, giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, węże gumowe, opakowania gumowe,
odboje gumowe, korki gumowe, zawory gumowe, granulki
gumowe, opakowania wyściełające z gumy, gumowe rury
i przewody rurowe, granulat z kauczuku po recyklingu, arkusze gumowe do zatykania, produkty gumowe do izolacji
elektrycznej, arkusze gumy do pakowania, tłumiki wibracji
z kauczuku, gumowe pręty i drążki, gumowe pojemniki
do pakowania, kurtyny bezpieczeństwa z gumy, liny i sznurki gumowe, arkusze gumowe do izolacji, zaciski gumowe
do rur, ochronne opakowania gumowe, zamknięcia gumowe do butelek, torebki gumowe do pakowania, gumowa
wyściółka do pojemników transportowych, gumowe przemysłowe pojemniki transportowe, zaciski gumowe do kabli,
izolacja gumowa amortyzująca wstrząsy, artykuły gumowe
do uszczelniania, torebki z gumy hartowanej do pakowania,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, torebki (koperty, woreczki) z gumy do pakowania, materiały
wyściełające do pojemników transportowych, pierścienie
uszczelniające z gutaperki, siatki azbestowe, płyty azbestowe,
włókna azbestowe, nici azbestowe, filc azbestowy, szczeliwo
azbestowe, liny i sznurki azbestowe, produkty z miki do izolacji
elektrycznych, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 22 olinowanie i włókna, liny,
(210)
(731)
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sznury, siatki, namioty, markizy i plandeki, żagle, worki i torby
nie ujęte w innych klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, w szczególności:
siatka do pakowania wszelkich owoców, warzyw i produktów
rolniczych, siatka do okrywania palet, siatka do rolowania trawy, siatka do osłaniania i ochrony zasiewów przed promieniowaniem ultrafioletowym, lodem, gradem i wiatrem, siatka
do roślin płożących, siatka do ochrony przed ptakami, siatka
do pakowania mięsa i wyrobów wędliniarskich, elastyczne
siatki do wiązania drobiu, siatki do szkółek drzewnych.
457941
(220) 2016 06 16
OBERKIEWICZ PIOTR, POBŁOCKI MICHAŁ LAJT
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) HUSAR
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory do pojazdów, a zwłaszcza: instalacje oświetleniowe, aparatura oświetleniowa, lampy, światła, żarówki, żarniki, 12 części i akcesoria do pojazdów,
a zwłaszcza: wycieraczki do szyb, wycieraczki do świateł,
opony, części karoserii, zderzaki, kierunkowskazy, elementy układów zawieszenia, siłowniki, amortyzatory, elementy układów hamulcowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży
za pomocą punktów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem
Internetu części i akcesoriów do pojazdów oraz oświetlenia
i reflektorów do pojazdów.
(210)
(731)

(210) 458094
(220) 2016 06 21
(731) GAJDA HALINA, Hebdów
(540) Wodren
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, stelaże
do abażurów, oświetlenie acetylen, palniki do acetylenu,
wytwornice acetylen, palniki na alkohol, antyoślepieniowe
urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], antyrozpryskowe dysze wylotowe, aparatura destylacyjna, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, autoklawy
[elektryczne garnki ciśnieniowe], lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych
i gazowych, bidety, bojlery, bojlery, nie będące częściami
maszyn, elektryczne podgrzewacze do butelki dla niemowląt, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy [instalacje], chłodnice do pieców, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory
chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnicze lady, instalacje
i urządzenia do chłodzenia, lampki elektryczne na choinki,
chromatografy do celów przemysłowych, chłodnice
do cieczy [instalacje], rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], aparatura do destylacji, kolumny destylacyjne, aparatura
do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, aparatura
do dezynfekcji, dmuchawy [części instalacji do nawiewu],
świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe
[urządzenia nawadniające], instalacje do dystrybucji wody,
dywany ogrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania
pieców, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, elementy grzejne, urządzenia do filtrowanie akwariów, filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtry do kawy elektryczne, filtry do wody
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pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, fontanny, formy
do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania
wafli, elektryczne, frytownice elektryczne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych,
bojlery gazowe, kondensatory gazowe, inne niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu, zapalarki do gazu,
zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, płuczki gazowe [części instalacji gazowych], generatory acetylenowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i instalacje
do gotowania, lampy górnicze, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grille, grzałki nurnikowe, grzejące płyty,
grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory
[sauny], instalacje do obróbki moderatorów jądrowych
i paliwowych, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje wodociągowe, reaktory jądrowe, urządzenia elektryczne do robienia
jogurtów, przenośne kabiny do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały kominowe, kanały kominowe
do kotłów grzewczych, elektryczne ekspresy do kawy,
elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia
do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, urządzenia
do kąpieli w gorącym powietrzu, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia do podgrzewania klejów,
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, miski klozetowe [WC], koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kolektory słoneczne,
kolumny destylacyjne, kominki, kominki domowe, wyciągi
kominowe, kanały dymowe do kominów, kominy płomieniowe [przemysł naftowy], czyste komory [instalacje sanitarne], komory chłodnicze, kondensatory gazów, inne niż
części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kotły
parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lady chłodnicze, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury
do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony
do lamp, palniki do lamp, reflektory lamp, rury do lamp,
szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy do
układania włosów, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do
samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp
łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy
uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki,
latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe,
aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania
pieców, włókna magnezowe [oświetlenie], maszyny do robienia chleba, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, urządzenia do chłodzenia mleka, instalacje do obróbki paliwa moderatorów jądrowych, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewacze narzędzi z żelaza, natryski, prysznice, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, lampy nurkowe, nurnikowe grzałki, aparatura
do oczyszczania gazu, aparatura do oczyszczanie oleju,
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aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach,
odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji
grzewczej, instalacje do odsalania wody morskiej, urządzenia do odwadniania organicznych artykułów spożywczych,
aparatura do odymiania nie do celów medycznych, elektryczne ogrzewacze stóp, ogrzewacze stóp, elektryczne
lub nieelektryczne, ogrzewane elektrycznie dywany, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne
do ogrzewania, urządzenie do ogrzewania akwariów, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania
parowego, instalacje do ogrzewanie pojazdów, instalacje
do ogrzewania wodnego, urządzenia do oczyszczania olejów, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba,
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, osuszacze, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlenia pojazdów,
oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, aparaty
do suszenia owoców, ozdobne wodotryski, popielniki
do paleniska, ruszty do paleniska, wyposażenie do paleniska, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze,
palniki do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki
na alkohol, palniki naftowe, palniki olejowe, palniki tlenowo - wodorowe, palniki żarowe, instalacje do wytwarzania
pary, zasobniki parowe, parniki, parowary elektryczne, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy, armatura do pieców, dźwigary do ładowania pieców, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców,
piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece
do spopielania, piece inne niż do użytku laboratoryjnego,
piece mikrofalowe do celów przemysłowych, piece słoneczne, piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie piekarników, piekarniki, inne niż do użytku laboratoryjnego, piece piekarskie, pisuary [armatura sanitarna],
płuczki gazowe [części instalacji gazowych], płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płyty grzejące,
płyty grzejne, pochodnie, instalacje podgrzewaczy, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze
łóżek, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja
klimatyzacyjna pojazdów, odmrażacze do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów [osprzęt
do lamp], reflektory do pojazdów, światła do pojazdów,
urządzenia grzejne przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb
w pojazdach, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, instalacje do polimeryzacji, pompy
cieplne, popielniki do palenisk, automatyczne instalacje
do transportu popiołu, aparatura do dezodoryzacji powietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, sterylizatory powietrza,
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli
w gorącym powietrzu, aparatura na gorące powietrze,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub
wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach, kotły
do pralni, prasowacze parowe, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż
do celów leczniczych, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów [osprzęt do lamp], przewody [części instalacji sanitarnych], zawory mieszalnikowe do przewodów
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wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reflektory
do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja
wyciągów [ogrzewnictwo], palniki na ropę naftową, światła do rowerów, rozpraszacz światła, rozpylacze, rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie
rożna, pręty do rożna, rożen [wyposażenie kuchenne], rury
[części instalacji sanitarnych], rury do lamp, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty paleniskowe, ruszty
piecowe, reflektory do samochodów, światła do samochodów, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny,
instalacje do schładzania wody, sedesy, sedesy [WC], skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny sprzęt
kuchenny, instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, sterylizatory,
sterylizatory powietrzne, ogrzewacze do stóp, elektryczne
lub nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane
przy umywalkach, aparatura do suszenia,urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do suszenia paszy, urządzenia do suszenia rąk przy umywalkach, szafy chłodnicze,
wykładzina pieców z szamota, szkła do lamp, szperacze,
szuflady piecowe, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe
szybkowary elektryczne, instalacje do oczyszczania wód
ściekowych ścieków, dozowniki na środki dezynfekujące
do toalet, światła do pojazdów, światła rowerowe, rozpraszacz światła, świeczniki, żyrandole, podgrzewacze talerzy,
termofory, toalety [WC], tostery, instalacje chłodnicze
do tytoniu, maszyny do suszenia tytoniu, urządzenia
do ujęcia wody, lampy do układania włosów, umywalki,
urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, płuczki ustępowe, ustępy przenośne, uszczelki
do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia
do uzdatniania wody, elektryczne formy do wypiekania
wafli, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny z wirowym ruchem
wody, wyciągi wentylacji, wyciągi wentylacji do laboratoriów, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], instalacje
do wentylacji pojazdów [klimatyzacja], wentylacyjne wyciągi, wentylatory [klimatyzacja], wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub
chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
wieże rafineryjne do destylacji, urządzenia do tworzenia
wirów w wodzie, suszarki do włosów, włókna magnezowe
[oświetlenie], aparatura i instalacje do zmiękczania wody,
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wody, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody
[aparatura], schładzanie wody [instalacje], sterylizatory
do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do
wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe woda pod ciśnieniem,
wodociągowe instalacje, wodotryski ozdobne, woreczki
jednorazowe przeznaczone do sterylizacji, regulatory do
wyciągów [ogrzewnictwo], zasuwy [szyby] do wyciągów
[ogrzewnictwo], wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła, nie będące
częściami maszyn, wyposażenie palenisk, wyposażenie
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piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki, zapalniczki do gazu, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy
[szybry] kominowe [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
ogrzewniczych], zbiorniki ciśnieniowe wody,zbiorniki
do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, elektryczne żarniki do lamp,elektryczne żarniki do ogrzewania, palniki żarowe,żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne,
żarówki oświetleniowe, oszczędzacze paliwa do ogrzewania, 37 usługi budowlane, asfaltowanie, bieżnikowanie
opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, wynajem
sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], instalowanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
odnawianie instrumentów muzycznych, izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, konserwacja,
czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż
urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli
przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków,
naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawy
i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, sztuczne naśnieżanie, niszczenie szkodników [innych niż w rolnictwie], nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów, obsługa
i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], oczyszczanie dróg,
odnawianie dzieł sztuki, czyszczenie odzieży, instalacja
drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie pojemników z tonerem, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho,
prasowanie bielizny, pasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok
cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka
budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo meblowe
[naprawy], wiercenie studni, szlifowanie, tapetowanie,
tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni
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drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie
szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wynajem żurawi, [maszyny budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja], malowanie
i naprawy znaków, 42 badania oraz usługi, naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, eksploracja podwodna jako akwanautyka, analizy chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego
[grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy
wody, usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki,
badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo - rozwojowe [dla osób trzecich], projektowanie budynków, usługi chemiczne, projektowanie
dekoracji wnętrz, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości drewna na pniu, stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne,
elektroniczna konwersja danych lub programów, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, instalacje
oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie
komputerów, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów,
miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych,
projektowanie opakowań, opracowywanie projektów
technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowanie komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie
urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, prognozowanie pogody, ekspertyzy pola naftowego, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne,
poszukiwania ropy naftowej, usługi związane z prognozą
meteorologiczną, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, wypożyczanie serwerów [hosting], stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], kontrola
szybów naftowych, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach
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[strony internetowe], usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, usługi komputerowe, ochrona
antywirusowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, projektowanie i planowanie techniczne
oczyszczalni wody.
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(540) SOKOŁÓW Rolada Mięsna Z ŁOPATKI WIEPRZOWEJ
Z SZYNKĄ I SEREM

458217
(220) 2016 06 23
KRZANOWSKA JULIA, CZOPEK DAMIAN HOUSE OF
DONUTS, Kraków
(540) HOUSE of DONUTS

(210)
(731)

(531)

(531)

08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 08.01.07, 26.01.04, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, koktajle mleczne, jogurty, soki warzywne do gotowania, 30 aromaty kawowe, biszkopty, ciasta, dekoracje ciast, cukierki, czekolada, napoje czekoladowe z mlekiem, musy czekoladowe, dekoracje czekoladowe
do ciast, kakao, batony zbożowe, napoje mleczne, napoje
kakaowe, kawa, herbata, napoje kawowe, lody, ciastka, puddingi, 43 kawiarnia, catering.

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.07.08, 08.05.01, 08.05.25,
27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa w/w wyroby wyprodukowane z mięsa
wieprzowego.
458874
(220) 2016 07 08
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW ROLADA MIĘSNA Z łopatki wieprzowej
z pieczarkami i serem
(210)
(731)

(210) 458767
(220) 2016 07 07
(731) WOJTYŁA TOMASZ, Bielsko-Biała
(540) ECUSOFT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy modyfikujące sterowniki silników samochodowych, chiptuning, 37 obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, regeneracja silników,
stacje obsługi samochodów, wymiana i modyfikacja silników
pojazdów, wymiana i modyfikacja układów sterujących silników pojazdów, modernizacja i modyfikacja wyglądu pojazdów, tuning samochodowy, 42 programowanie komputerów
w szczególności do sterowania samochodami i ich silnikami,
testowanie pojazdów w tym ich silników, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szczególnie do sterowania
samochodami i ich silnikami, modyfikowanie oprogramowania sterowników silnikowych, instalacja oprogramowania
komputerów samochodowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, szczególnie do samochodów.
(210)
(731)

458870
(220) 2016 07 08
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów Podlaski

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.07.11, 08.05.01, 08.05.25,
27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa w/w wyroby wyprodukowane z mięsa
wieprzowego.
(210)
(731)

459114
(220) 2016 07 14
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
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(540) Fundacja Olimp Life

(531)

02.09.01, 02.09.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie aukcji publicznych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, 36 organizacja zbiórek, organizowanie
zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie jakości
usług medycznych, tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie rozwoju,
ochrony i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, 41 organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, zjazdów,
kongresów, sympozjów, koncertów, organizowanie kampanii edukacyjnych, społecznych, szkoleń, konferencji, targów
i wystaw edukacyjnych lub kulturalnych, balów, zawodów
sportowych, organizowanie kampanii promujących ochronę
i profilaktykę zdrowotną, zdrowy styl życia oraz zdrową żywność, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, materiałów edukacyjnych i informacyjnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 44 usługi
doradcze w zakresie dietetyki, zdrowego żywienia, ziołolecznictwa, higienicznego życia, medycyny naturalnej, porady
w zakresie farmakologii.
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do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 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, 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, 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. piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe,
tytoń, przybory dla palaczy, zapałki.
(210) 459368
(220) 2016 07 21
(731) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia
(540) Osłonka ATP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego.
459378
(220) 2016 07 21
FUNDACJA RADIA ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fundacja Radia ZET
(210)
(731)

459282
(220) 2016 09 14
EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Wyrób własny EPI
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 29 ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym
i przetworzonym, konserwy, ekstrakty mięsne i warzywne,
frytki, garmażeryjne dania gotowe i półgotowe na bazie
ziemniaków i ryb, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty, jajka, mleko
i wyroby z nich przetworzone, oleje i tłuszcze, sałatki owocowe i warzywne, zupy, koncentraty zup, 30 kawa, namiastki
kawy, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i preparaty zbożowe,
chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, musztarda, majonez, ocet, przyprawy, sosy do sałat, napoje na bazie
kawy, kakao, czekolady, płatki jęczmienne, owsiane i kukurydziane, kanapki, hamburgery, pizza, placki na bazie maki,
makarony, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty, sucha i konserwowa karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, syropy i preparaty do przygotowania
napoi, napoje i soki owocowe, 33 napoje alkoholowe, wódki, whisky, sake, dżiny, likiery, koniaki, aperitify, wina, rumy,
miody, 34 Tytoń i wyroby tytoniowe, artykuły dla palących,
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej towarów: środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne nagrane, 16 wydawnictwa papierowe, materiały reklamowe, ulotki informacyjne, plakaty, książki, albumy , 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, sprzęt sportowy, 35 usługi sprzedaży gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy
naukowych, przyborów szkolnych w wyspecjalizowanych
sklepach, na targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej gier, zabawek, sprzętu sportowego, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 36 usługi
w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne i organizacji
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek
funduszy celowych na rzecz niepełnosprawnych, zbieranie
środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego niepełnosprawnych, usługi zbiórki funduszy
na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych,
fundowanie stypendiów, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie
funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie jakości
usług medycznych pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, usługi
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych
i informacyjnych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej
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sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób, 41 organizowanie loterii na cele dobroczynne, organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie
pokazów, gier wystaw tematycznych, pokazów plenerowych,
usługi w zakresie gier losowych, organizowanie warsztatów
i szkoleń, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, edukacja, 42 prowadzenie działalności charytatywnej, niesienie
pomocy osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym
i matkom samotnie wychowującym dzieci, organizowanie
akcji charytatywnych, inicjatywy prorodzinne, 44 usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi hospicjum, pomoc medyczna, placówki rekonwalescencji w warunkach domowych
lub sanatoryjnych, oddziały pobytu dziennego, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, porady w zakresie opieki paliatywnej, usługi medyczne, usługi w zakresie
opieki paliatywnej, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 45 usługi pomocy
społecznej świadczone przez osoby trzecie na rzecz podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych i rzeczowych darowizn, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie odzieży i obuwia osobom potrzebującym.
459404
(220) 2016 07 21
POREMBA PAWEŁ CHMIELAK JAKUB ENGINEERING
MEDIA GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Rogozino
(540) CAD Market
(210)
(731)

(531) 19.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sklep internetowy i stacjonarny oferujący
sprzęt, części, akcesoria, peryferia komputerowe, oprogramowanie, drukarki 3D.
(210) 459655
(220) 2016 07 27
(731) Allstar Business Solutions Limited, Swindon, GB
(540) AllstarMondo
(510), (511) 9 karty magnetyczne, zwłaszcza karty magnetyczne do płacenia za paliwo oraz za wydatki związane z podróżowaniem, karty kodowane oraz karty zawierające informacje do odczytu maszynowego, vouchery elektroniczne,
oprogramowanie do organizacji, przeprowadzania, zarządzania oraz nadzoru sprzedaży oraz programów voucherów
promocyjnych, programów motywacyjnych, programów
benefitów i dodatkowych świadczeń, programów lojalnościowych, programów promocyjnych oraz usług promocyjnych, oprogramowanie do zarządzania firmowymi flotami
pojazdów, oprogramowanie do optymalizacji zarządzania
satelitarnego flotą firmową, oprogramowanie do zarządzania flotą, flotą pojazdów oraz działaniami poza siedzibą firmy,
oprogramowanie do monitorowania ruchów floty pojazdów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, wspomaganie, administrowanie, doradztwo, zarządzanie oraz konsulting dla biznesu, organizowanie, prowadzenie, zarządzanie
oraz nadzór sprzedaży oraz programów voucherów promocyjnych, programów motywacyjnych, programów benefitów
i dodatkowych świadczeń, programów lojalnościowych, programów promocyjnych oraz usług promocyjnych, organizowanie, planowanie oraz prowadzenie wystaw lub targów dla
celów biznesowych, marketingowych oraz promocyjnych,
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informacja dla przedsiębiorstw, audyty przedsiębiorstw, usługi badań jakościowych rynku oraz działalności gospodarczej,
usługi badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizowanie i przetwarzanie danych związanych z działalnością
gospodarczą, dystrybucja oraz rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi informacji, doradztwa oraz
konsultingu odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług, przygotowywanie raportów biznesowych dla
sektora transportowego oraz samochodowego, usługi fakturowania oraz przetwarzania danych dla sektora transportowego oraz samochodowego, zarządzanie przedsiębiorstwem, inwentaryzacja oraz prowadzenie rachunkowości dla
sektora transportowego oraz samochodowego, informacja
handlowa związana z geolokacją flot pojazdów oraz flot firmowych, subskrypcje profesjonalnych aplikacji do zarządzania i lokalizowania flot pojazdów oraz flot firmowych, zbieranie, przetwarzanie oraz analiza danych w pliku centralnym,
zakładanie baz danych zawierających informacje dotyczące
pozycji geograficznej oraz o ruchach flot pojazdów oraz flot
firmowych, zarządzanie flotami pojazdów oraz flotami firmowymi, doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania flotami
pojazdów i flotami firmowymi, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe i kredytowe, dostarczanie usług kart kredytowych,
kart debetowych, kart obciążeniowych oraz kart z przedpłaconą wartością, zwłaszcza do celów płatności za paliwo
oraz za wydatki związane z podróżowaniem, usługi płatności
zdalnych, usługi portfela elektronicznego, usługi elektronicznego przelewu funduszy oraz walut, usługi elektronicznych
płatności, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, usługi
wypłaty gotówki, usługi autoryzowania i rozliczania transakcji, wydawanie kart magnetycznych i /lub czipowych z funkcjami obciążeniowymi i płatniczymi, przetwarzanie transakcji finansowych przy użyciu kart magnetycznych i/lub
czipowych, analiza finansowa dla celów porównania zaplanowanych oraz faktycznych danych, dla celów monitorowania oraz kontroli kosztów, wykonywanie płatności, włącznie
z podatkami za pojazdy, opłatami parkingowymi, opłatami
za wynajem samochodów lub za abonament za radio samochodowe, dla osób trzecich, pobieranie oraz dokonywanie
opłat drogowych, płatności kartą kredytową za wydatki firmowe, usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa, bankowość, usługi w zakresie nieruchomości (dla osób trzecich),
dostarczanie usług debetowych i kredytowych za pomocą
radiowych urządzeń identyfikujących (transponderów), usługi ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, usługi wydawania oraz wykupu w zakresie czeków podróżnych
oraz voucherów podróżnych, usługi finansowe do wsparcia
usług sprzedaży detalicznej za pośrednictwem środków
komunikacji mobilnej, włącznie z usługami płatności przez
urządzenia bezprzewodowe, usługi finansowe do wsparcia
internetowej sprzedaży detalicznej on - line, przez sieci lub
inne środki elektroniczne przy użyciu informacji cyfrowych,
usługi opłacania rachunków przez witrynę internetową,
bankowość on - line, usługi finansowe za pośrednictwem
telefonu lub za pomocą globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, dostarczanie usług płatności kartą w celu zakupu paliw do pojazdów motorowych, produktów naftowych
oraz innych towarów i usług związanych z pojazdami, 39 lokalizowanie, śledzenie oraz monitoring flot pojazdów i flot
firmowych, kontrola flot samochodowych oraz flot firmowych za pomocą elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych
i nawigacyjnych, lokalizowanie pojazdów transportowych
dla towarów i pasażerów za pomocą mobilnych programów
do geolokacji, informacja o natężeniu ruchu drogowego,
dostarczanie informacji odnośnie ruchów flot pojazdów
oraz flot firmowych dla celów racjonalizacji optymalizacji,
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doradztwo biznesowe w zakresie lokalizowania pojazdów,
organizacja podróży i rezerwacji, dostarczanie informacji
odnośnie ruchu ulicznego oraz parkowania, usługi transportowe, pakowanie i przechowywanie towarów, organizacja
podróży (usługi dla osób trzecich), usługi detalicznych dostaw paliwa dla właścicieli flot pojazdów silnikowych, usługi
globalnego systemu nawigacyjnego, hurtowa dystrybucja
paliw do pojazdów motorowych, smarów oraz produktów
naftowych.
459673
(220) 2016 07 28
MIKOŁAJCZYK MICHAŁ WORLD OF ASIA,
Ożarów Mazowiecki
(540) WORLD of AsiA
(210)
(731)

(531)

01.05.01, 01.05.12, 01.17.02, 01.17.03, 01.17.05, 11.01.06,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
chrupki owocowe i ziemniaczane, kiszone warzywa, potrawy
gotowe zawierające głównie mięso lub jaja lub warzywa lub
ryby lub owoce morza lub grzyby lub nasiona roślin strączkowych lub owoce, zupy, buliony, przekąski z owoców lub
na bazie ziemniaków lub soi lub mięsa lub orzechów lub
warzyw lub tofu lub roślin strączkowych, artykuły spożywcze
pochodzenia zwierzęcego, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne lub owocowe, owoce morza, sałatki, 30 kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, makarony, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, mieszanki przypraw, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce, świeże warzywa, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże zioła, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, 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), 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej, w tym sprzedaży online następujących
produktów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
przetwory mięsne, wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki
owocowe i ziemniaczane, kiszone warzywa, potrawy gotowe
zawierające głównie mięso lub jaja lub warzywa lub ryby lub
owoce morza lub grzyby lub nasiona roślin strączkowych lub
owoce, zupy, buliony, przekąski z owoców lub na bazie ziemniaków lub soi lub mięsa lub orzechów lub warzyw lub tofu
lub roślin strączkowych, artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzyw-
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ne lub owocowe, owoce morza, sałatki, kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, makarony, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, mieszanki
przypraw, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce,
świeże warzywa, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże
zioła, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt,
słód, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, wyposażenie kuchni, administrowanie działalnością handlową, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w zakresie żywności, usługi
informacji handlowej dla konsumentów, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
usługi importowo-eksportowe, usługi przedstawicielstw
handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, reklama,
usługi marketingowe, promocja sprzedaży, pokazy towarów
do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], zarządzanie
bazami danych, informacja o ww. usługach, 39 przewożenie i dostarczanie towarów, usługi w zakresie dostarczania
żywności, produktów spożywczych i napojów, składowanie
towarów, pakowanie towarów, dostarczanie żywności do restauracji, informacja o ww. usługach.
460342
(220) 2016 08 16
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk
(540) PORT GDAŃSK
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, 39 wynajmowanie magazynów, dystrybucja prądu elektrycznego, wody oraz energii cieplnej, usługi
przystani dla statków [cumowanie, przechowywanie], usługi
wacht na statkach, usługi portowe, obsługa statków, 43 działalność gastronomiczna, bary, restauracje, obsługa gastronomiczna w własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).

(210)
(731)

(210) 460588
(220) 2016 08 23
(731) TELKOM-TELOS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) TELKOM TELOS S.A.

(531) 24.15.03, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne specjalistyczne i specjalne: górnicze iskrobezpieczne, morskie, bryzgoszczelne, wojskowe, przemysłowe, gniazda i wtyczki telefoniczne i elektryczne, słuchawki i mikrofony telefoniczne (mikrotelefony),
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systemy łączności telefonicznej i łączności iskrobezpiecznej,
urządzenia do nagrywania i przesyłania lub odtwarzania
dźwięków i obrazów, 38 usługi w zakresie dystrybucji urządzeń telefonii iskrobezpiecznej i przemysłowej, 42 usługi
z zakresu projektowania urządzeń telefonii iskrobezpiecznej
i przemysłowej.
(210) 460622
(220) 2016 08 23
(731) SYBILSKA AGATA, Warszawa
(540) OSTOYA centrum matrymonialne

(531)

02.01.01, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 26.01.01, 26.01.14,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 45 usługi matrymonialne, usługi dotrzymywania
towarzystwa.
(210) 460859
(220) 2016 08 29
(731) BUCHHOLTZ TOMASZ, Warszawa
(540) ANTYKWARIAT domowy

(531) 13.01.12, 13.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży przedmiotów antykwarycznych (książki, płyty, filmy) z domowych, rodzinnych zbiorów
oraz rękodzieła domowego, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży majątku osobistego.
(210) 461638
(220) 2016 09 17
(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Pekin, CN
(540) DIDI
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe, nagrane, krokomierze [pedometry],
parkometry, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia do nawigacji satelitarnej, przenośne
odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, kompasy, prędkościomierze do pojazdów, liczniki obrotów, urządzenia do nauczania, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, teleskopy, gaśnice, osłony głowy, alarmy
antywłamaniowe, okulary przeciwsłoneczne, akumulatory,
elektryczne, do pojazdów, przezrocza [fotografia], 12 pojazdy elektryczne, samochody, motocykle, rowery, pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, wózki dziecięce, sanki,
opony do pojazdów mechanicznych, pojazdy lotnicze, pojazdy do poruszania się po wodzie, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci [do pojazdów], pompy powietrzne [akcesoria
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do pojazdów], 35 reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, informacja o działalności
gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
księgowość, poszukiwania w zakresie patronatu, 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, wycena dzieł sztuki, zarządzanie nieruchomością, maklerstwo, usługi gwarancyjne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, powiernictwo, pożyczanie pod
zastaw, 37 informacja o naprawach, układanie nawierzchni
drogowych, oczyszczanie ulic, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], mycie pojazdów,
usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie przed korozją, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, mycie,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa pomp, 39 transport pasażerski, pakowanie towarów,
usługi taksówek, usługi kierowców, wynajem systemów nawigacyjnych, składowanie towarów, dostarczanie wiadomości, rezerwacja miejsc na podróż, usługi informacji o ruchu
drogowym, usługi transportu samochodami silnikowymi,
wypożyczanie pojazdów, usługi kurierskie [wiadomości lub
towary], organizacja wycieczek turystycznych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 42 badania techniczne, testowanie
[kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, projektowanie
opakowań, powielanie programów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi kartograficzne, 45 ochrona osobista, usługi
w zakresie ochrony, dotrzymywanie towarzystwa [opieka
osobista], usługi serwisów społecznościowych online, biura
rzeczy znalezionych, wypożyczanie gaśnic, badania prawne.
461717
(220) 2016 09 19
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) gang świeżaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe
lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry, zabawki,

(210)
(731)
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akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe osób trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami,
kwiatami, materiałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami, drukami, tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami
delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami
toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi,
parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami metalowymi,
suplementami diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem
domu, preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami
kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodniczym,
sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla
zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką
dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi,
artykułami jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami
do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji napojów, przyborami higienicznych dla ludzi
i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi,
produktami optycznymi, maszynami do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla niemowląt, artykułami
dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektrycznym stosowanym w gospodarstwie domowym, chemikaliami do użytku
domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia
zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów
w celach reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie gier
i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.
461907
(220) 2016 09 23
POLICHSHUK NADEZHDA BORKOWSKA KATARZYNA
LASH WITCHES SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Lash Witches Nadia Poliszczuk Katarzyna Borkowska

(210)
(731)
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(531) 02.03.22, 10.05.25, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
preparaty do demakijażu, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, preparaty do makijażu , preparaty kosmetyczne
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, kleje do mocowania
sztucznych rzęs, tusze do rzęs, mydła dezynfekujące, ołówki
[kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi , 21 przybory kosmetyczne, szczoteczki do brwi, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów, [szkolenia], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, fotografie, fotoreportaże, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], produkcja
nagrań dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sprawdziany edukacyjne, sympozja, pisanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], organizowanie i obsługa zjazdów.
(210) 461931
(220) 2016 09 25
(731) KONKLEWSKI MICHAŁ EMTEL SYSTEM, Poznań
(540) e emtel system

(531) 26.03.04, 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.13.99
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, amperomierze, analizatory powietrza,
anemometry anteny, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparaty fotograficzne,
aplikacje komputerowe do pobrania artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, barometry,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, bezpieczniki topikowe, brzęczyki, chipy [układy scalone], chipy z kodem
DNA, częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalmierze [odległościomierze], densymetry,
densytometry, diody świecące [LED], drukarki komputerowe,
drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami inne niż
do gier wideo, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlające,
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze
kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, etui na smartfony, falomierze, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki,
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gazometry (urządzenia pomiarowe], gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty, gwizdki alarmowe, gwizdki
sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne,
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instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury
komputerowe, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, komputery, komputery przenośne [podręczne],
komutatory, końcówki [elektryczność], lepkościomierze,
liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, łączniki elektryczne, maszty do anten bezprzewodowych, materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], miary, mikrofony,
mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki płyt ciemniowych [fotografia], odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne,
odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki
danych, osłony do gniazdek elektrycznych, pagery radiowe,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty
do akumulatorów elektrycznych, płyty kompaktowe [audiowideo], pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, półprzewodniki, procesory centralne, programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, projektory,
prostowniki, próżniomierze, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze
multimedialne, przepływomierze, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, przyciski do dzwonków, przyrządy
do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy
zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radia
[odbiorniki radiowe], skanery [urządzenia do przetwarzania
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność], światła błyskowe [sygnały
świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność],
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, termometry nie do celów medycznych,
torby do noszenia komputerów, układy scalone, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia do analizy
gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do fakturowania, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania
dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia
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do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy
optyczne, urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS,
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, wideofony, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory
ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia
[spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości,
wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wysokościomierze, wzmacniacze, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zegarki inteligentne,
zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki
cyfrowe, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 37 usługi
budowy fabryk, budowa i naprawa magazynów, budownictwo, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, nadzór budowlany, 38 usługi agencji informacyjnych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych online, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 usługi
w zakresie analiz systemów komputerowych, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich],
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
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programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie
opakowania, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie budynków, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, wypożyczanie serwerów
[hosting], testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe], usługi architektoniczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi komputerowe, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wypożyczanie komputerów .
(210) 462343
(220) 2016 10 06
(731) GMINA NOWA SŁUPIA, Nowa Słupia
(540) DYMARKI CK-A NOWA SŁUPIA

(531) 07.03.12, 13.03.02, 26.01.16, 27.05.01, 01.01.10
(510), (511) 16 albumy, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma, książki, plakaty, prospekty, publikacje drukowane, ulotki reklamowe, wydawnictwa na nośniku papierowym, znaczki pocztowe, banery wystawowe, zeszyty, afisze, naklejki, nalepki, bloki do pisania, bloki listowe, zakładki
do książek, kartki okolicznościowe, druki zaproszeń, koperty,
wyroby z papieru lub kartonu, w tym: torby, opakowania,
pudełka (w tym do przechowywania dokumentów), flagi
[dekoracje], podstawki pod szklanki, tuby,pamiątki, 25 odzież
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież z dzianin, bluzy,
bluzki, polo, T-shirty, odzież sportowa, nakrycia głowy, czapki,
obuwie, 41 usługi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych, wystaw, spektakli, konkursów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
i sportowych, działalność sportowa i kulturalna.
462590
(220) 2016 10 12
LIPKO ROMUALD, Lublin;
DUTKIEWICZ MAREK, Warszawa
(540) ZA OSTATNI GROSZ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 usługi
rozrywkowe, 43 usługi restauracji, kawiarni, barów, kafeterii,
hoteli, moteli, pensjonatów.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 462613
(220) 2016 10 13
(731) ZAROTYŃSKI DARIUSZ, Kraków
(540) ifizjoterapia

(531) 02.09.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe do obsługi gabinetów lekarskich i innych placówek medycznych, programy komputerowe do diagnostyki medycznej, do monitorowania stanu zdrowia, do monitorowania
stanu ciąży, 16 czasopisma, gazety, komiksy, książki, szablony
kart ciążowych, 32 napoje energetyczne, napoje witaminowe, woda, 35 usługi promocji zdrowia, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, udostępnianie skomputeryzowanych
informacji w dziedzinie medycyny, udostępnianie skomputeryzowanych informacji marketingowych w dziedzinie
medycyny, 41 usługi edukacyjne w dziedzinie diagnostyki
medycznej, medycyny i rehabilitacji, organizacja i prowadzenie kursów, konferencji i sympozjów w dziedzinie diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji, instruktaż w zakresie
gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia sportowe,
usługi trenera osobistego w zakresie rekreacji i sportu, informacja w zakresie rekreacji, kształcenie praktyczne w formie
warsztatów, edycja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, opieka
przedszkolna, 42 badania w dziedzinie medycyny, badania
biologiczne, badania bakteriologiczne, ekspertyzy w dziedzinie medycyny, usługi laboratoriów naukowych, 44 usługi
medyczne, usługi diagnostyczne, usługi banku krwi, usługi
punktu pobrań do badań diagnostycznych i laboratoryjnych, usługi lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położnych,
usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi chirurgii plastycznej,
usługi ginekologii estetycznej, usługi fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycznej
i pielęgniarskiej, usługi opieki pielęgniarek i położnych w środowisku zamieszkania, zabiegi sztucznego zapłodnienia i zapłodnienia in vitro, szkoła rodzenia, doradztwo laktacyjne,
doradztwo dietetyczne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi domów opieki, prowadzenie hospicjów,
usługi sanatoryjne i kuracji uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210) 462918
(220) 2016 10 14
(731) CICHOWICZ BARBARA TOMIGROUP, Bydgoszcz
(540) salonwakacji.pl

(210)
(731)

(531) 12.01.06, 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizowanie podróży, imprez turystycznych, wycieczek, świadczenie usług turystycznych zwiedzanie, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi
przewodników i pilotów wycieczek, usługi wypożyczania
pojazdów, w szczególności samochodów i rowerów, usługi
pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur
turystycznych zawarte w klasie 39, w szczególności usługi
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świadczone przez te podmioty z wykorzystaniem Internetu,
usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na wycieczki i podróż,
usługi rezerwacji i sprzedaży biletów związanych z transportem, w szczególności biletów lotniczych, usługi związane
z informacją dotyczącą podróży, w szczególności w zakresie
taryf, rozkładów jazdy i sposobów transportu, 41 rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku
i imprezach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych
i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją wypoczynku, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, domach
turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów, wynajmowanie
mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie domów na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych.
463189
(220) 2016 10 26
JAKON TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) JAKON
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, bramy metalowe, pokrycia metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, pojedyncze
drobne wyroby metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe: rury spustowe, drenażowe, sztywne, rynny, rusztowania, schody, półfabrykaty drewniane, dachy niemetalowe,
stropy, daszki niemetalowe, ramy do okien, okiennice, podłogi, płytki parkietowe, 36 usługi deweloperskie w zakresie
organizacji oraz zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych, usługi w zakresie zakupu nieruchomości, pozyskiwanie wymaganych pozwoleń na budowę, finansowanie
inwestycji, ze źródeł własnych i kredytów bankowych, obsługa i zarządzanie nieruchomościami, rozliczania finansowe
transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą i wynajmem
nieruchomości, 37 usługi budowlane, generalne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót zewnętrznych
i wewnętrznych, robót ogólno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalatorstwa technicznego, centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, nadzór
budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi związane
z naprawami tj. przywracające obiekt do stanu używalności
po jego zużyciu, uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu, restauracja istniejących budynków, lub
innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone
do stanu pierwotnego, usługi związane z naprawami w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi lub
podobnych, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją
obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek
ich cech, usługi pomocnicze w budownictwie takie jak nadzór budowlany, usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi
i sprzętu budowlanego, asfaltowanie, czyszczenie budynków,
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja rurociągów, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów
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przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
do chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń
biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
konserwacja i naprawy palników, izolowanie budynków, kamieniarstwo , 42 projektowanie obiektów budowlanych, usługi w zakresie projektowania instalacji obiektów budowlanych,
projekty architektoniczne, technologiczne, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, projektowanie konstrukcji budynków i budowli, projektowanie specjalistycznych robót budowlanych, robót budowlano-wykończeniowych, rurociągów, obiektów mostowych,
wykonania robót budowlanych drogowych, budowy obiektów inżynierii wodnych, wentylacyjnych i gazowych, analiza
projektów technicznych, badania techniczne i doradztwo
budowlane, kosztorysowanie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
geodezyjne i kartograficzne, poszukiwania geologiczne.
(210) 463195
(220) 2016 10 26
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) CASUAL FILTER CIGARETTES

(210)
(731)

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24
(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,
bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów i cygar
z bursztynu, 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,
bibułka papierosowa , kieszonkowe przyrządy do skręcania
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, ustniki
papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń
do żucia.
(210) 463431
(220) 2016 11 02
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KWP KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
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edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki .
(210) 463629
(220) 2016 11 07
(731) KULA ZBIGNIEW, Golkowice
(540) GRUPA INSTALBUD

(531) 26.02.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacji w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu, instalacji
wody, naprawa instalacji w zakresie instalacji sanitarnych.
463708
(220) 2016 11 09
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM
FARMACEUTYCZNYCH INFARMA, Warszawa
(540) INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych
Firm Farmaceutycznych

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamy, gadżety reklamowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, promowanie technologicznego
rozwoju w branży farmaceutycznej, promowanie europejskiego i polskiego prawa w obszarze farmaceutyki, promowanie zachowań etycznych w branży farmaceutycznej,
usługi promocyjne i marketingowe na rzecz stosowania nowoczesnych form technologicznych, usługi marketingowe
i promocyjne dotyczące wspomagania działań członków
w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów
w kraju i za granicą, 42 prowadzenie badań chemicznych,
biologicznych, technicznych, projektowanie i projekty techniczne w zakresie nowych uruchomień i wspólnych przedsięwzięć, prace badawcze w zakresie stosowania nowoczesnych form technologicznych, 45 obsługa prawna członków
w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów
w kraju i za granicą, usługi prawne dotyczące wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków
i promocji wyrobów w kraju i za granicą, przygotowywanie
opinii dotyczących legislacji w obszarze branży farmaceutycznej, usługi prawne dotyczące doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej .
463709
(220) 2016 11 09
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM
FARMACEUTYCZNYCH INFARMA, Warszawa
(540) INFARMA

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamy, gadżety reklamowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, promowanie technologicznego rozwoju w branży farmaceutycznej, promowanie europejskiego
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i polskiego prawa w obszarze farmaceutyki, promowanie zachowań etycznych w branży farmaceutycznej, usługi promocyjne
i marketingowe na rzecz stosowania nowoczesnych form technologicznych, usługi marketingowe i promocyjne dotyczące
wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji
leków i promocji wyrobów w kraju i za granicą , 42 prowadzenie badań chemicznych, biologicznych, technicznych, projektowanie i projekty techniczne w zakresie nowych uruchomień
i wspólnych przedsięwzięć, prace badawcze w zakresie stosowania nowoczesnych form technologicznych , 45 obsługa prawna
członków w zakresie rejestracji, refundacji leków i promocji wyrobów w kraju i za granicą, usługi prawne dotyczące wspomagania działań członków w zakresie rejestracji, refundacji leków
i promocji wyrobów w kraju i za granicą, przygotowywanie opinii dotyczących legislacji w obszarze branży farmaceutycznej,
usługi prawne dotyczące doradztwa w zakresie pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej .
(210) 463754
(220) 2016 12 12
(731) TEKTON CAPITAL, Gdańsk
(540) PRIME pl LOCUM

(531) 17.02.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, badania w zakresie biznesu, badania rynkowe,
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, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi
w zakresie porównywania cen, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie finansami,
wycena finansowa, operacje finansowe, usługi finansowe,
fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, operacje bankowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału,
wynajmowanie nieruchomości, usługi powiernicze.
463773
(220) 2016 11 10
EVENTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) na ryby.pl
(210)
(731)
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(531) 03.09.01, 03.09.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, rezerwacja miejsc
na podróż, organizowanie rejsów wędkarskich, usługi turystyczne polegające na organizowaniu wycieczek, wypraw
wędkarskich, rezerwacji miejsc na podróż, 41 prowadzenie
tematycznych platform informacyjnych o tematyce wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich, produkcja
filmów, reportaży, fotografowanie, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, książek, czasopism o tematyce wędkarskiej w formie tradycyjnej i on-line, nauczanie, dokształcanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów o tematyce wędkarskiej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie czasu dostępu
do zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych.
463972
(220) 2016 11 16
Dochirnie Pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia
Roshen, Kijów, UA
(540) FINE CHOCOLATE ROSHEN Złota Kolekcja

(210)
(731)

(531)

05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.25, 25.01.06, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
(210) 464062
(220) 2016 11 18
(731) IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IQ crf

(531) 16.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe w zakresie kart obserwacji klinicznej CRF (case report
form), oparte na Internecie, raporty elektroniczne zawierające rezultaty badań klinicznych, 35 badania rynku, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, 42 usługi w zakresie elektronicznych kart obserwacji klinicznej CRF (case
report form) opartych na Internecie, rozwój, opracowywanie i wdrażanie opartych na Internecie elektronicznych kart
obserwacji klinicznej CRF (case report form), projektowanie
i wdrażanie elektronicznych systemów raportowania.
(210)
(731)

464236
(220) 2016 11 23
GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
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(540) ZEBRANO RANO

(531)

05.07.11, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.15, 05.07.24, 05.09.01,
05.09.03, 05.09.15, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 szampony, odżywki do włosów, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe, preparaty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin, środki ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki
do namaczania prania, ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny
do mycia powierzchni mebli, płytek ceramicznych, okien
i naczyń, 5 suplementy diety dla ludzi, w tym zawierające
białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, 29 nabiał ekologiczny,
jajka, warzywa, owoce sezonowe przetworzone, suszone
owoce tropikalne, soki warzywne jako napoje, oliwy, oleje,
sosy, dania wegetariańskie w postaci: soczewicy konserwowanej, pasztetu sojowego, bitek wegetariańskich, pasty typu
hummus, warzywa i konserwy mięsne w puszkach, 30 pieczywo i produkty zbożowe, mąki, płatki, makarony, słodycze,
przekąski na bazie zbóż, muesli, cukry, syropy, słodziki i miody, kawa, kakao, herbaty i zioła do celów spożywczych, sól
i przyprawy smakowe, sosy do makaronów, sosy sałatkowe,
sosy sojowe, 32 soki, soki jednodniowe,napoje, wody, napoje
bezmleczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 35 prowadzenie sklepów stacjonarnych oraz internetowych z następującymi towarami: szampony, odżywki do włosów, mydła,
mydła w płynie, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty do prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe,
preparaty do szorowania, środki zmiękczające do tkanin,
środki ułatwiające suszenie i zmywanie naczyń, środki do namaczania prania, ściereczki do wycierania szkła, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, płyny do mycia
powierzchni mebli, płytek ceramicznych, okien i naczyń,
suplementy diety dla ludzi, w tym zawierające białko, glukozę, lecytynę, olej lniany, nabiał ekologiczny, jajka, warzywa,
owoce sezonowe przetworzone, suszone owoce tropikalne,
soki warzywne jako napoje, oliwy, oleje, sosy, dania wegetariańskie w postaci: soczewicy konserwowanej, pasztetu sojowego, bitek wegetariańskich, pasty typu hummus, warzywa
i konserwy mięsne w puszkach, pieczywo i produkty zbożowe, mąki, płatki, makarony, słodycze, przekąski na bazie zbóż,
muesli, cukry, syropy, słodziki i miody, kawa, kakao, herbaty
i zioła do celów spożywczych, sól i przyprawy smakowe, sosy
do makaronów, sosy sałatkowe, sosy sojowe, soki, soki jednodniowe,napoje, wody, napoje bezmleczne, napoje na bazie
owoców i warzyw.
(210)
(731)

464243
(220) 2016 12 28
LOFI ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) LOFI LOFI ROBOT

(531) 21.01.14, 26.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki.
464291
(220) 2016 11 24
FITNESS CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FC
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu
do fitnessu, przyrządów stosowanych w kulturystyce, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, porady
odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
klubów fitness, 37 usługi serwisowe, instalacja, montaż, konserwacja wszelkich urządzeń sportowych, sprzętu sportowego oraz przyrządów do ćwiczeń, w tym urządzeń i sprzętu
do fitnessu, urządzeń i sprzętu do ćwiczeń, przyrządów
sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, urządzeń
i przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń i sprzętu służących osiąganiu sprawności fizycznej, usługi instalacji i montażu sal gimnastycznych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
464348
(220) 2016 11 24
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) ROCKET
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
(210)
(731)
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posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki,
kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu
[odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna , 30 kakaowe napoje,
mieszanki kakaowe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao,
żywność na bazie kakao, rozpuszczalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów,
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, 32 napoje dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego.
(210) 464371
(220) 2017 01 16
(731) STANIEK MICHAŁ, Aleksandrów Łódzki
(540) butoholiczka
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, broszury,
fotografie, gazety, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi, koperty jako artykuły piśmienne, notatniki jako notesy,
obwoluty i okładki jako artykuły papiernicze, pudełka kartonowe lub papierowe, przybory do pisania, segregatory
jako artykuły biurowe, ulotki, 21 filiżanki, kubki, kufle, kufle
na piwo, 24 dzianina, flagi nie z papieru, metki, obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, ręczniki, serwetki tekstylne,
tkaniny, tkanina do obuwia, tkaniny bawełniane, 35 reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom w ramach
punktów informacji konsumenckiej, zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
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464384
(220) 2016 11 25
57128/2016
(320) 2016 06 10
(330) CH
Michelin Recherche et Technique S.A.,
Granges-Paccot, CH
(540) URBAN PRO
(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania
opon, gąsienice do pojazdów gąsienicowych.
(210)
(310)
(731)

(210) 464426
(220) 2016 11 28
(731) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz
(540) ZAWISZA
(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.
464503
(220) 2016 11 29
OJRZYŃSKA KATARZYNA KRYNICKI DWÓR,
Krynica Morska
(540) Port 21
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe, rezerwacje
hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie wynajmu pokojów, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], pensjonaty, domy gościnne, domy turystyczne, hostele (schroniska),
zajazdy dla turystów.
(210)
(731)

(210) 464526
(220) 2016 11 29
(731) ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) E-SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi marketingowe, usługi public relations, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 38 nadawanie telewizji kablowej, transmisja wideo na żądanie, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
usługi rozrywkowe, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio.
(210) 464529
(220) 2016 11 29
(731) KLATT ROBERT, Iłów
(540) Przebojowa Majówka w Stężycy
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem,
przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne i optyczne,
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dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROMy), dyskietki, kasety z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, pliki
graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym
publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje
elektroniczne w sieci Internet jako moduły ładowalne, książkowe publikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy
i pliki komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne urządzenia do nauki,
nauczania, interfejsy komputerowe, filmy animowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektroniczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze, flamastry, pióra, długopisy,
ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia,
podkładki samoprzylepne, karty indeksowe, okładki, teczki
z notatnikiem, papier: ilustracyjny, na koperty, do kaligrafii,
na wizytówki, rysunkowy, firmowy, do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy, listowy, wyroby z papieru i tektury:
etykiety, tablice ogłoszeniowe na afisze, bilety, szyldy, bloki
rysunkowe, chorągiewki, figurki statuetki - mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy, opakowania do butelek,
pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki
pocztowe, banery wystawowe, flagi (dekoracje), dekoracje
na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki, pudełka na prezenty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby,
plakietki, książki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki,
notesy i przewodniki, zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, prospekty, plakaty, druki, formularze,
szablony, rejestry, indeksy, skorowidze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi, ulotki, mapy, naklejki,
nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki
do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie papierowej (drukowanej), rysunki, plansze, zakładki do książek,
kartki okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania, druki zaproszeń, koperty,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe na rzecz
osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, Intranetu,
agencje reklamowe, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, agencje informacji handlowej, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i sponsorowanych, przygotowywanie
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, marketingu i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospodarczych, biznesowych, handlowych, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promocyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych, oferowanie i prezentowanie
w mediach i Internecie produktów dla handlu detalicznego,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszukiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działalności artystycznej, usługi przeglądu prasy, publikowanie
tekstów reklamowych, promocyjnych, marketingowych
i sponsorowanych, badanie opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy i badania rynkowe, zestawienia statystyczne,
wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie
wystaw, targów, imprez i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu,
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kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej, dźwiękowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych
nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodników elektronicznych, dysków magnetycznych i optycznych, dysków kompaktowych (audio-wideo
i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagraniami, w tym audio i video, płyt fonograficzne, urządzeń do analiz innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych, audio
i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych
jako modułów ładowalnych, publikacji elektronicznych
w sieci Internet jako modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, aplikacji mobilnych, programów
i plików komputerowych, programów i oprogramowania
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programów
i oprogramowania komputerowego do obsługi publikacji
elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń elektroniczne, artykułów piśmienniczych
i papierniczych: flamastrów, piór, długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreślaczy, zawiadomień, podkładek
samoprzylepnych, kart indeksowych, okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego, na koperty, do kaligrafii,
na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespondencji,
katalogowego, pocztówkowego, listowego, wyrobów z papieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyldów, bloków rysunkowych, chorągiewek, figurek
statuetek - mâché, kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek, pudełek, w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocztowych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji na stół, tanzaku,
podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pakowania i przechowywania, tub, plakietek,
książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodników, zeszytów, afiszy, albumów, atlasów, almanachów, blankietów, broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów, skorowidzów,
planów, teczek, skoroszytów, fotografii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci,
obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej (drukowanej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart okolicznościowych,
bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń, kopert , 41 usługi
wydawnicze, w tym w zakresie książek i czasopism (w tym
elektronicznych), elektroniczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, usługi mające na celu
przede wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi
związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek i klubów, usługi rozrywkowe klubowe, usługi związane z organizacja i obsługą
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imprez karaoke, organizowanie i obsługa konkursów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, organizowanie i obsługa konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, organizowanie i prowadzenie
pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów, targów i ekspozycji
tematycznych z zakresu nauki, kultury, edukacji i rozrywki,
przyznawanie nagród z zakresu nauki, kultury, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów mody, parki rozrywki, informacje
o imprezach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych,
kulturalno-oświatowych, usługi impresariatu w postaci organizowania widowisk [impresariat], usługi dystrybucji biletów,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych
i kaset video, wydawanie, publikowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą elektroniczną, w tym
przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych
z baz danych lub przez Internet jako usługa on-line, a także
baz danych, przygotowywanie prezentacji, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako
usługa on-line, porady w zakresie edukacji i kształcenia, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
w tym radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych,
sale koncertowe, wystawianie spektakli na żywo, studia filmowe, usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki
i kultury poprzez radio, telewizję i Internet.
(210) 464534
(220) 2016 11 29
(731) KLATT ROBERT, Iłów
(540) Łódź Disco Fest
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne
i optyczne, dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROM-y),
dyskietki, kasety z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, pliki graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje elektroniczne w sieci Internet jako moduły
ładowalne, książkowe publikacje elektroniczne, aplikacje
mobilne, programy i pliki komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne
urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy komputerowe, filmy animowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektroniczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze:
flamastry, pióra, długopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia, podkładki samoprzylepne, karty
indeksowe, okładki, teczki z notatnikiem, papier: ilustracyjny,
na koperty, do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowy, firmowy,
do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy, listowy, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe
na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, figurki
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statuetki - mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy,
opakowania do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki pocztowe, banery wystawowe,
flagi (dekoracje), dekoracje na stół, tanzaku, podstawki pod
szklanki, pudełka na prezenty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki, zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, prospekty,
plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry, indeksy, skorowidze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi,
ulotki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie papierowej (drukowanej), rysunki, plansze,
zakładki do książek, kartki okolicznościowe, bloki księgowe,
materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania, druki
zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, agencje reklamowe, edytorskie usługi w zakresie reklamy, marketingu, promocji, agencje informacji
handlowej, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych,
marketingowych, promocyjnych i sponsorowanych, przygotowywanie dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, marketingu
i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospodarczych, biznesowych i handlowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promocyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych, oferowanie i prezentowanie w mediach i Internecie produktów dla handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszukiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działalności artystycznej, usługi przeglądu prasy,
publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych, badanie opinii publicznej,
opinie, sondaże, analizy i badania rynkowe, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji,
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy
komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodników elektronicznych,
dysków magnetycznych i optycznych, dysków kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzeń
do analiz innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych, audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modułów ładowalnych,
publikacji elektronicznych w sieci Internet jako modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, aplikacji
mobilnych, programów i plików komputerowych, programów
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i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programów i oprogramowania komputerowego
do obsługi publikacji elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń elektronicznych,
artykułów piśmienniczych i papierniczych: flamastrów, piór,
długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreślaczy,
zawiadomień, podkładek samoprzylepnych, kart indeksowych, okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego,
na koperty, do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespondencji, katalogowego, pocztówkowego,
listowego, wyrobów z papieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyldów, bloków rysunkowych,
chorągiewek, figurek statuetek - mâché, kart indeksowych,
kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek, pudełek,
w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocztowych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji
na stół, tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pakowania i przechowywania,
tub, plakietek, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodników, zeszytów, afiszy, albumów,
atlasów, almanachów, blankietów, broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów,
skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, fotografii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej
(drukowanej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart
okolicznościowych, bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń,
kopert, 41 usługi wydawnicze, w tym w zakresie książek i czasopism (w tym elektronicznych), elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
usługi reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, kompozycje fotograficzne na rzecz innych,
usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę
lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub
literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek
i klubów, usługi rozrywkowe klubowe, usługi związane z organizacją i obsługą imprez karaoke, organizowanie i obsługa
konkursów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, organizowanie i obsługa konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, organizowanie i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu nauki, kultury,
edukacji i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu nauki,
kultury, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów mody,
parki rozrywki, informacje o imprezach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalno-oświatowych, usługi
impresariatu w postaci organizowania widowisk [impresariat], usługi dystrybucji biletów, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie,
publikowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset
wideo drogą elektroniczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje
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elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych z baz danych lub przez Internet jako usługa on-line, a także baz danych,
przygotowywanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa online, porady w zakresie edukacji i kształcenia, producenckie
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych, sale
koncertowe, wystawianie spektakli na żywo, studia filmowe,
usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki i kultury
poprzez radio, telewizję i Internet.
(210) 464542
(220) 2016 11 29
(731) KLATT ROBERT, Iłów
(540) WORLD MEDIA
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne
i optyczne, dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROM-y),
dyskietki, kasety z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, pliki graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje elektroniczne w sieci Internet jako moduły
ładowalne, książkowe publikacje elektroniczne, aplikacje
mobilne, programy i pliki komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne
urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy komputerowe, filmy animowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektroniczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze:
flamastry, pióra, długopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia, podkładki samoprzylepne, karty
indeksowe, okładki, teczki z notatnikiem, papier: ilustracyjny,
na koperty, do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowy, firmowy,
do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy, listowy, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, figurki statuetki - mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy,
opakowania do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki pocztowe, banery wystawowe,
flagi (dekoracje), dekoracje na stół, tanzaku, podstawki pod
szklanki, pudełka na prezenty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki, zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, prospekty,
plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry, indeksy, skorowidze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi,
ulotki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie papierowej (drukowanej), rysunki, plansze,
zakładki do książek, kartki okolicznościowe, bloki księgowe,
materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania, druki
zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, agencje reklamowe, edytorskie usługi
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w zakresie reklamy, marketingu, promocji, agencje informacji
handlowej, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych,
marketingowych, promocyjnych i sponsorowanych, przygotowywanie dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, marketingu
i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospodarczych, biznesowych i handlowych, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych
i promocyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych, oferowanie i prezentowanie w mediach i Internecie produktów dla handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszukiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działalności artystycznej, usługi przeglądu prasy,
publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych, badanie opinii publicznej,
opinie, sondaże, analizy i badania rynkowe, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji,
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy
komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodników elektronicznych,
dysków magnetycznych i optycznych, dysków kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzeń
do analiz innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych, audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modułów ładowalnych,
publikacji elektronicznych w sieci Internet jako modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, aplikacji
mobilnych, programów i plików komputerowych, programów i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programów i oprogramowania komputerowego
do obsługi publikacji elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń elektronicznych,
artykułów piśmienniczych i papierniczych: flamastrów, piór,
długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreślaczy,
zawiadomień, podkładek samoprzylepnych, kart indeksowych, okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego,
na koperty, do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespondencji, katalogowego, pocztówkowego,
listowego, wyrobów z papieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyldów, bloków rysunkowych,
chorągiewek, figurek statuetek - mâché, kart indeksowych,
kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek, pudełek,
w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocztowych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji
na stół, tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pakowania i przechowywania, tub,
plakietek, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków,
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notesów i przewodników, zeszytów, afiszy, albumów, atlasów, almanachów, blankietów, broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów,
skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, fotografii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej
(drukowanej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart
okolicznościowych, bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń,
kopert, 40 usługi drukowania, w tym książek, szablonów,
wzorów, zdjęć, fotograwiury, znaczków, reklam, portretów,
offsetowe, cyfrowe, drukowanie przezroczy fotograficznych,
drukowanie filmów kinematograficznych, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie dokumentów i fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie,
na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, introligatorstwo, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka taśm filmowych, skład fotograficzny, obróbka taśm filmowych,
kopiowanie zdjęć, 41 usługi wydawnicze, w tym w zakresie
książek i czasopism (w tym elektronicznych), elektroniczne
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi reporterskie, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, kompozycje fotograficzne na rzecz
innych, usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę,
zabawę lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł
sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub
edukacyjnych, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek i klubów, usługi rozrywkowe klubowe, usługi związane z organizacją i obsługą imprez karaoke, organizowanie
i obsługa konkursów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, organizowanie i obsługa konkursów
piękności, organizowanie i prowadzenie koncertów, balów,
organizowanie i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu nauki,
kultury, edukacji i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu
nauki, kultury, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów
mody, parki rozrywki, informacje o imprezach rozrywkowych,
edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalno-oświatowych,
usługi impresariatu w postaci organizowania widowisk, usługi dystrybucji biletów, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, wypożyczanie
książek, gazet, czasopism, periodyków i innych druków oraz
nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie, publikowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo
drogą elektroniczną, w tym przez Internet i elektronicznie,
usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, dostarczanie informacji
naukowych i edukacyjnych z baz danych lub przez Internet
jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowywanie
prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy
danych lub przez Internet jako usługa on-line, porady w zakresie edukacji i kształcenia, producenckie usługi muzyczne,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów
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radiowych i telewizyjnych, w tym radiowych i telewizyjnych
programów rozrywkowych, sale koncertowe, wystawianie
spektakli na żywo, studia filmowe, usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki i kultury poprzez radio, telewizję
i Internet.
(210) 464653
(220) 2016 12 02
(731) BARAŃSKI JANUSZ F.P.H.U. RAFAEL, Kraków
(540) Rafael

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty, buty sznurowane,
czapki, garnitury, kamizelki, karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, koszule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, mankiety, nakrycia
głowy, paski, piżamy, płaszcze, palta, spodnie, swetry, szaliki,
szelki, T-shirty.
464699
(220) 2016 12 02
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) COGNINET

(210)
(731)

(531) 02.09.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą
elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem
blogów on-line, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet, transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi,
medycyną i higieną, udostępnianie forów internetowych
on-line, udostępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 41 dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji
edukacyjnych, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji,
informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, testy edukacyjne, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne w zakresie
sprawności fizycznej, publikowanie tekstów, udostępnianie
informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
przedstawianie filmów, 44 informacja medyczna, badania
psychologiczne, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania
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w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, ochrona zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie testów psychologicznych, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej [testy analizy], usługi diagnozy psychologicznej,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne świadczone z a pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie żywienia, usługi doradztwa farmaceutycznego,
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych.
(210) 464738
(220) 2016 12 05
(731) JANKOWSKA-MOKRZYCKA ILONA, Podleszany
(540) Mielec FASHION Week

(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dekoracje wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów), impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, organizowanie
targów w centrach handlowych lub reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, profesjonalne zarządzanie działalnością artystystyczną, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, agencje public relations, wypożyczanie
stoisk handlowych. KLASA: 41, 41 agencje wynajmowania
modeli do pozowania artystom, produkcja filmów, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów,
kształcenia praktyczne, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, pisanie scenariuszy, przedstawienia teatralne, planowanie przebiegu przyjęcia, rozrywka, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie wakacyjnych obozów w zakresie rozrywki, wystawy organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
464741
(220) 2016 12 05
FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Red Burn
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty witaminowe

(210)
(731)
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i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, 30 kawa,
napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje
izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne,
wody mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie
i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi i sportowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje
handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
464743
(220) 2016 12 05
FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FitLabs
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, 18 torby gimnastyczne, 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki,
stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimnastyczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 30 kawa, napoje
na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne,
napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie
owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje
handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek
i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność
i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej
poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez terminale
komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie aplikacji internetowych i dla smarfonów, 41 kultura fizyczna, usługi siłowni, organizowanie i prowadzenie zajęć
sportowych, zawodów sportowych, obozów sportowych,
sympozjów, usługi poprawiania kondycji zdrowotnej, kluby
sportowe, instruktaż w ćwiczeniach fizycznych i gimnastycznych, organizowanie i prowadzenie konkursów sportowych,
widowisk oraz imprez sportowych, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie
(210)
(731)

Nr ZT10/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

materiałów do publikacji, wypożyczanie sprzętu sportowego, informacja o czynnym wypoczynku, 42 tworzenie
stron internetowych, tworzenie aplikacji internetowych i dla
smartfonów.
(210) 464790
(220) 2016 12 06
(731) SAWICKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) BIURO 365
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, 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 przez wrzucenie monety, kasy sklepowe,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia
ognia, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 38 telekomunikacja, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
464791
(220) 2016 12 06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALJOT
A. J. BRATKOWSCY I J. Z. FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA,
Solec Kujawski
(540) ProX

(210)
(731)
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siodełka do rowerów, sztyce podsiodłowe, podpórki
do rowerów [części rowerowe], nóżki do rowerów, bagażniki rowerowe, pedały do rowerów, nakładki na pedały
rowerowe, noski rowerowe, końcówki rączek kierownicy
[części rowerów], końcówki do kierownicy rowerowej,
uchwyty kierownicy do rowerów, dzwonki do rowerów,
klaksony rowerowe, kierunkowskazy do rowerów, pompki
do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki na torby do rowerów, sakwy rowerowe,
torby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, uchwyty
do bidonów rowerowych, dopasowane pokrowce na rowery, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, pokrowce
na siodełka do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów.
(210) 464819
(220) 2012 08 30
(731) ADAMA Agan Ltd, Ashdod, IL
(540) OPTIMUS
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin.
(210) 464820
(220) 2011 03 16
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE
(540) ALIUD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów
i materiały do odcisków do celów stomatologicznych, środki do zwalczania robactwa, środki odkażające, fungicydy,
herbicydy.
(210) 464823
(220) 2016 12 07
(731) MURAWSKI PIOTR MICHAŁ, Bogdaszowice
(540) SOLATO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 światła do rowerów, rowerowe światełka
odblaskowe, światła odblaskowe na szprychy rowerowe,
lampki rowerowe na dynamo, 12 rowery, rowery górskie,
rowery dziecięce, rowery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, minirowery, części i akcesoria do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów,
kierownice [części do rowerów], mostki kierownicy [części rowerowe], koła [części rowerów], piasty do rowerów,
widelce [części rowerowe], koła zębate do rowerów, koła
łańcuchowe do rowerów, wolne koła do rowerów, korby
rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], układy napędowe [części rowerowe], układy zawieszenia do rowerów, opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe, dętki do rowerów, łatki do opon, materiały do naprawy opon,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, błotniki do rowerów,
szprychy do rowerów, napinacze do szprych do kół, obręcze kół do rowerów, łańcuchy [części rowerów], osłony
łańcucha do rowerów, amortyzatory do rowerów, hamulce do rowerów, hydrauliczne hamulce obręczowe
do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, klocki hamulcowe [części rowerów], linki hamulcowe
do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów, uchwyty
do rowerowych dźwigni hamulców, manetki obrotowe
do rowerów, trzpienie obrotowe do rowerów, przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części rowerów],

(531) 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki,urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,urządzenia do regulowania kotłów,urządzenia monitorujące, elektryczne,urządzenia zdalnego sterowania, 42 chmura
obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej,wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
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(210) 464849
(220) 2016 12 07
(731) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ
(540) Harnaś

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi turystyczne związane z organizacją
wypoczynku w zakresie transportu ludzi i towarów, organizacji przewozów, podróży i wycieczek, rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych, 41 organizowanie i obsługa
przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów,
sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów,
organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, 43 usługi hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
zaopatrywanie w żywność tzw. katering, usługi turystyczne
związane z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji
miejsc w hotelach, pensjonatach i organizacji zakwaterowania, 44 usługi salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.
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w zakresie analizy, rynków dotyczące sprzedaży towarów,
usługi sprzedaży detalicznej, w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 41 szkolenia personelu,
szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, prowadzenie warsztatów, usługi szkolenia zawodowego, nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenia techniczne
związane z higieną, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 44 usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, stomatologia
kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi
kliniki dentystycznej, usługi dentystyczne.
(210) 464851
(220) 2016 12 07
(731) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ
(540) Harnaś

(210) 464850
(220) 2016 12 07
(731) KACZMAREK PIOTR, Warszawa
(540) Implant Dental

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 implanty dentystyczne, implanty, implanty
protetyczne, implanty kostne, implanty biodegradowalne,
sztuczne implanty, implanty medyczne, sztuczne implanty
ortopedyczne, implanty z materiałów sztucznych, protezy
i sztuczne implanty, sztuczne organy i implanty, sztuczne
kości do implantacji, przyrządy do implantów protetycznych,
implanty stosowane w stomatologii, implanty do chirurgii
kostnej, implanty chirurgiczne z materiałów sztucznych,
implanty do chirurgii stomatologicznej, materiały na biologiczne implanty kości, implanty medyczne z materiałów
syntetycznych, biodegradowalne implanty do zespalania
kości, wsporniki implantów do celów dentystycznych, preparaty silikonowe do implantacji kosmetycznych, implanty
ortopedyczne wykonane ze sztucznych materiałów, implanty stosowane w chirurgii twarzy, implanty stosowane
do przeszczepów kości, płytki w postaci ortopedycznych
implantów chirurgicznych, mosty do implantów do celów
dentystycznych, implanty kości składające się z materiałów
sztucznych, implanty do użytku w chirurgii żuchwy, implanty
chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, śruby
gąbczaste w postaci ortopedycznych implantów chirurgicznych, przyrządy medyczne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej, zawory podskórne składające się ze sztucznych materiałów do implantacji, 35 usługi

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek,, 43 usługi hotelarskie oraz
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie
w żywność tzw. katering,usługi hotelarskie oraz w zakresie
prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie w żywność tzw. katering, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach,
pensjonatach i organizacji zakwaterowania, 44 usługi salonu
piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.
(210) 464857
(220) 2016 12 07
(731) POŁOWCZUK MARIUSZ SELLY SHOP, Królikowice
(540) selly

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy
komputerowe, programy komputerowe nagrane, 35 komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 42
optymalizacja stron internetowych, aktualizowanie oprogra-
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mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting stron internetowych, hosting
serwerów, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwania
danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego.
(210) 464859
(220) 2016 12 07
(731) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ
(540) Harnaś
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek, , 43 usługi hotelarskie oraz
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie
w żywność tzw. katering, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach, pensjonatach i organizacji zakwaterowania, 44 usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.
(210) 464860
(220) 2016 12 07
(731) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ
(540) Harnaś
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa dancingów, dyskotek, 43 usługi hotelarskie oraz
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie
w żywność tzw. katering,usługi hotelarskie oraz w zakresie
prowadzenia restauracji, kawiarni, zaopatrywanie w żywność tzw. katering, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach,
pensjonatach i organizacji zakwaterowania, 44 usługi salonu
piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.
464881
(220) 2016 12 07
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) REPAIR LASH°1

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs, odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery
do włosów, kremy do twarzy, 5 maści, żele i kremy do celów
farmaceutycznych.

29

(210) 464895
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MYSTERY JOKER II

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464899
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MIDNIGHT 81
FRUITS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464905
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MAD MECHANIC
DELUXE

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464906
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ LUCKY 81

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie
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konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464907
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ FOUR FRUITS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464913
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ DICE 81

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464914
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ BONUS JOKER II

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464915
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ BONUS JOKER

Nr ZT10/2017

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464917
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ WILD FRUITS 27

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464918
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ BLOOD

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464919
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ FOUR FRUITS II

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
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(210) 464920
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ SMILING JOKER

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
464938
(220) 2016 12 08
AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Gdynia
(540) V Valentini

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 26.11.03
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna
polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylobutadieno-styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonupoliestru: aktówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe,
kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne, paski, portfele, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, torebki
damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty,
etui na okulary, etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne akcesoria do użytku osobistego o charakterze
upominkowym oraz przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, marketing,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
takich jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane
z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu,
kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadienostyrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, jak również dodatki do użytku osobistego przydatne w podróży i o charakterze upominkowym, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/
lub reklamowych, usługi w zakresie informacji o działalności
gospodarczej na rzecz osób trzecich, badania i ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy i zarządzanie
kosztami, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania,
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie.
(210)
(731)

464939
(220) 2016 12 08
AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Gdynia
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(540) V

(531) 27.05.21, 26.11.03
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna
polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylobutadieno-styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonupoliestru: aktówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe,
kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne, paski, portfele, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, torebki
damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty,
etui na okulary, etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne akcesoria do użytku osobistego o charakterze
upominkowym oraz przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, marketing,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
takich jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane
z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu,
kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadienostyrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, jak również dodatki do użytku osobistego przydatne w podróży i o charakterze upominkowym, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/
lub reklamowych, usługi w zakresie informacji o działalności
gospodarczej na rzecz osób trzecich, badania i ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy i zarządzanie
kosztami, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania,
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie.
(210) 464945
(220) 2016 12 08
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 figurki
i rzeźby z drewna, szkatułki, 21 artykuły gospodarstwa domowego ze szkła, porcelany, ceramiki i kamionki, urządzenia
gospodarstwa domowego i urządzenia kuchenne takie jak:
chlebowniki, przybory i naczynia kuchenne takie jak: zastawy kuchenne, figurki ozdobne, flakony i wazony, misy, wazy,
kieliszki, karafki, dzbanki, dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki, salaterki, cukierniczki, podgrzewacze, dozowniki, ozdoby
na stół, stojaki na serwetki, podstawki, świeczniki, pudełka
i pudełeczka, pojemniki, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki
i porcelany, w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła
ścienne z porcelany i ceramiki, 29 mleko, produkty spożywcze pochodzenia mlecznego, sery, jajka, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolady, czekoladki, mesli, płatki zbożowe,
jogurty mrożone, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 napoje
alkoholowe.
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464966
(220) 2016 12 08
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann ENERGY BAR MACA & KAKAO Only
fruit & nuts

(210)
(731)

Nr ZT10/2017

śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
464968
(220) 2016 12 08
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann ENERGY BAR GOJI & ŻURAWINA Only
fruit & nuts

(210)
(731)

(531) 05.07.01, 11.01.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
464967
(220) 2016 12 08
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann ENERGY BAR DYNIA & MATCHA Only
fruit & nuts

(210)
(731)

(531) 05.07.01, 11.01.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych

(531) 05.07.01, 05.07.09, 11.01.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(210) 464970
(220) 2016 12 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Matt Perfection
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania
makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs,
lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(210) 464971
(220) 2016 12 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Ideal Tone
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy,
odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania
makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
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do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs,
lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(210) 464997
(220) 2016 12 09
(731) ZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) Teleoptics

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna sprzętu do montażu
i pomiaru telekomunikacyjnych sieci światłowodowych oraz
ich komponentów.
465011
(220) 2016 12 09
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEMO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i wody gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.
(210) 465028
(220) 2016 12 12
(731) GIBAŁA BARTOSZ PLATINIUM, Kraków
(540) Just Fit
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finansowych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, 37 naprawy budynków, naprawy sprzętu
do ćwiczeń/fitness, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
gospodarstwa domowego, urządzeń sanitarnych, urządzeń
oświeteleniowych, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, urzadzeń sportowych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, systemów ogrzewania,
instalacji przeciwpożarowych oraz systemów audiowizualnych, usługi czyszczenia budynków wewnątrz i na zewnątrz,
usługi sprzątania, instalowanie, konserwacja oraz naprawy
maszyn i urządzeń biurowych, usługi remontowo - serwisowe, usługi hydrauliczne, naprawa mebli, instalacja i naprawa
drzwi i okien, malowanie, tapetowanie, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
465060
(220) 2016 12 12
ADLIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ADLIKE
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, dostarczanie informacji marketingowych, marketing dotyczący promocji, przygotowywanie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, wykonywanie materiałów reklamowych , 42 doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, programowanie
stron internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie stron głównych,
projektowanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie witryn internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych .
(210)
(731)

465071
(220) 2016 12 12
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
SŁOWIANKA, Szczecinek
(540) Słowianka

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.01.03
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, fakturowanie, księgowość, marketing, analiza kosztów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo
handlowe], rekrutacja personelu, przygotowywanie zeznań
podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
usługowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, usługi sekretarskie, usługi menadżerskie,
usługi podatkowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 36 administrowanie nieruchomościami,
analizy finansowe, finansowe usługi, doradztwo w sprawach

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.02.01
(510), (511) 30 batony, ciasta, cukierki, czekolada, herbata
mrożona, jogurt mrożony, lody spożywcze, napoje na bazie
kakao i kawy, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, owocowe galaretki, pralinki, słodycze, 32 napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych i/lub miodu, kwas chlebowy,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje mineralne, nektary owocowe, soki owocowe, piwo, sok pomidorowy wody stołowe.
465089
(220) 2016 12 12
KATPOL WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(540) KATPOL technologie do ekstremalnych warunków
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.03.23
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające, smary, oleje zwilżające, przeciwpoślizgowe preparaty
do pasów, smary do narzędzi tnących, 6 belki metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, deflektory kominowe metalowe, drobnica żelazna, druciana tkanina, drzwi metalowe,
dysze metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, haki
metalowe, kątowniki stalowe, klamry pasów maszynowych,
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, kolanka do rur metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, korki metalowe, korki, zakrętki metalowe, kratownice metalowe, kraty
[ruszty] metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy
zabezpieczające, metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, naciągi pasów, metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], ograniczniki metalowe, pancerze z płyt, panele
konstrukcyjne metalowe, naciągi pasów metalowe, pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, pojemniki
[kasety, paki] metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne metalowe, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, przewody metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, przewody wodociągowe, metalowe, pudełka z metali
nieszlachetnych, rurociągi zasilające metalowe, rurowe przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, smarowniczki, sprężyny [drobnica metalowa], sprzączki z metali
nieszlachetnych, spustowe rury metalowe, śruby do łączenia
przewodów, metalowe, śruby metalowe, tuleje [drobnica metalowa], metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, zamki do pojazdów metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe,
zamknięcia do pudełek, metalowe, obejmy do zamocowania
rur metalowe, rurociągi zasilające przewody metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, zbiorniki metalowe,
złączki rur metalowe, drobne wyroby z żelaza, 7 tłoki do amortyzatorów [części maszyn], bębny [części maszyn], chłodnice
do silników, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu
gazu, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dźwigi
do pojazdów, elektrody do urządzeń spawalniczych, etykieciarki, maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, filtry powietrza
chłodnic silników, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, gaźniki, maszyny dla górnictwa, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulcowe inne niż
do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, hydrauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, katalityczne
konwertory, koła zębate [zespoły] maszynowe, instalacje
do kondensacji, konwertory paliwa do silników spalinowych,
korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części
maszyn], rury do kotłów [części maszyn], linki sterownicze
do maszyn lub silników, łożyska [części maszyn], łożyska
do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, maszyny dla statków, maszyny do budowy dróg, maszyny wirujące, membrany do pomp, obrabiarki do metalu, instalacje do mycia pojazdów, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
napędowe łańcuchy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], obudowy maszyn, odkurzacze, osłony
maszyn, maszyny dla papiernictwa, odolejacze pary, paski
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy
do silników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy [części ma-
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szyn], pokrywy [osłony, części maszyn], membrany do pomp,
pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy paliwowe samonastawne, pompy paliwowe samonastawne, maszyny na powietrze sprężone, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], regulatory [części maszyn], regulatory prędkości [obrotów] do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężarki
doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, urządzenia do ssania powietrza, maszyny
dla statków, mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, taśmowe przenośniki, tłumiki
wydechu do silników, uchwyty [części maszyn], wciągniki
[części maszyn], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wirówki [maszyny], separatory wody, wydechowe rury
rozgałęźne do silników, złącza [części silników], złącza części
silników, 9 akustyczne sygnalizatory, czujniki, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, grodzie akumulatorów
elektrycznych, liczniki obrotów, pierścienie kalibrujące, wskaźniki poziomu wody, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, sprawdziany do pomiarów gwintów, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, światła błyskowe [sygnały świetlne], tachometry, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
heliograficzne, urządzenia pomiarowe, wskaźniki ciśnienia
[rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki
temperatury, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki],
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
złączki [elektryczność], 11 aparatura i instalacje chłodnicze,
chłodnice do cieczy [instalacje], filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, urządzenia do oczyszczania gazu,
górnicze lampy, instalacje klimatyzacyjne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, klosze do lampy, obudowy do lampy, osłony do lampy, palniki do lampy, reflektory
lampy, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych,
lampy kierunkowskazów do samochodów, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, aparatura
do oczyszczanie gazu, aparatura do oczyszczanie oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczanie powietrza, instalacje
do odsalanie wody morskiej, instalacje do ogrzewania pojazdów, urządzenia do oczyszczania oleju, osuszacze, oszczędzacze paliwa, lampy oświetleniowe, urządzenia do oświetlenia pojazdów, palniki do lamp, instalacje podgrzewaczy ,
instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna
w pojazdach, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów,
urządzenia oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, reflektory samochodowe,
światła do rowerów, reflektory do samochodów, światła
do samochodów, szkła do lamp, szperacze, światła do pojazdów, światła do samochodów, światła rowerowe, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja], wentylacyjne wyciągi, wentylatory [klimatyzacja], aparatura i urządzenia do uzdatniania wody,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania
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w wodę, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej, wyciągi wentylacyjne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 12 amortyzujące resory,
sprężyny do samochodów, antypoślizgowe urządzenia
do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażowe siatki do pojazdów, bagażowe
wózki [pojazdy], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, błotniki, fartuchy błotników, fartuchy błotników, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kominy
do lokomotyw, kominy do statków, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosmiczne pojazdy, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łoża silnika
do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy do pojazdów lądowych, bagażniki na narty do samochodów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], bagażniki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, tapicerka do
pojazdów, pojazdy wojskowe transportowe, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach,
pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, przeciwpoślizgowe łańcuchy, przenośniki naziemne [transportery], przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia w pojazdach), statki kosmiczne, sygnalizatory jazdy wstecz do
pojazdów, wsteczne lusterka, zagłówki do siedzeń samochodowych, amortyzatory zawieszenie w pojazdach, resory zawieszenia w pojazdach, 17 amortyzujące zderzaki gumowe, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciepłochronne
materiały, izolacyjne materiały, izolacyjne taśmy, izolacyjne
tkaniny, izolacyjne materiały ognioodporne, materiały ciepłochronne, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody
giętkie niemetalowe, uszczelki, 40 frezowanie, informacje
o obróbce materiałów, łączenie materiałów na zamówienie,
obróbka metalu, informacje o obróbce materiałów, oczyszczanie powietrza, szlifowanie, ścieranie, usługi spawalnicze,
42 badania techniczne, badawczo-rozwojowe prace [dla
osób trzecich], inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów
technicznych,opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(210) 465115
(220) 2016 12 12
(731) GORZELAK GRZEGORZ GOBOR, Boronów
(540) GOBOR
(510), (511) 20 elementy meblowe, elementy mocujące
do mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, elementy wnętrza szaf, meble, niemetalowe
elementy łączące do mebli, przenośne stelaże wystawowe
na reklamy, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, stelaże tapczanów, stelaże wystawowe, stelaże z listew do łóżek,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli.
465122
(220) 2016 12 13
FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) ence pence
(510), (511) 16 katalogi, reprodukcje graficzne, broszury,
prospekty,publikacje drukowane, fotografie, fotografie ukazujące potrawy i napoje, formularze jako druki, kalendarze,

(210)
(731)
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kartki z życzeniami, opakowania na butelki i słodycze, wyroby cukiernicze z kartonu lub papieru, folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa do paletyzacji, etykiety
nie z materiału tekstylnego, naklejki adresowe, papier do pakowania, papierowe podstawki pod karafki, książki jako podręczniki, śpiewniki, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
taśmy przylepne do celów papierniczych i do użytku domowego, teczki i skoroszyty jako artykuły biurowe, torebki
i woreczki do pakowanie z papieru i tworzyw sztucznych,
pudełka z kartonu, zakładki do książek, 30 batony zbożowe,
bułeczki słodkie, burrito, chałwa, cheeseburgery, przekąski,
chipsy jako produkty zbożowe, cukierki, czekolada, gofry,
guma do żucia, lody spożywcze, kanapki, krakersy, herbatniki, marcepan, mięso zapiekane w cieście, muesli, musy deserowe, napoje na bazie kakao, czekolady i kawy, orzechy jako
słodycze i wyroby cukiernicze, bakalia, bakalia w czekoladzie,
płatki kukurydziane, przyprawy smakowe, puddingi, sorbety, wafle, wyroby cukiernicze, ciastka, przyprawy korzenne,
żelki, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o słodyczach, bakaliach, ciastkach
i przekąskach, analizy rynkowe, analizy kosztów, badania
rynku, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
o słodyczach i przekąskach, prezentowanie i informowanie
o słodyczach i przekąskach poprzez Internet, prezentowanie
produktów spożywczych w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub handlowej), organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich produktów spożywczych, napojów,
słodyczy, przekąsek, ciastek pozwalające nabywcy wygodnie
kupować je w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, telefonów, sieci internetowej, elektronicznych
urządzeń nadawczo-odbiorczych, internetowy serwis informacyjny, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie plików
danych poprzez sieci teleinformatyczne, również do przenośnych urządzeń teleinformatycznych, przydzielanie dostępu
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z zakupami poprzez sieci teleinformatyczne, 43 bary szybkiej obsługi, bufety, kafeterie, stołówki,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, usługi barowe.
465212
(220) 2016 12 15
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) EURO CAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, również za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów
do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie
zawierania umów leasingu oraz umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi brokerów i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie
ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie
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finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa, 39
usługi wynajmu pojazdów samochodowych.
465214
(220) 2016 12 15
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) Multexim
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej detalicznej, również za pośrednictwem Internetu: pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych oraz akcesoriów
do pojazdów samochodowych, 36 pośrednictwo w zakresie
zawierania umów leasingu oraz umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, usługi brokerów i agentów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie
ubezpieczeń majątkowych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, usługi w zakresie
finansowania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, 37 usługi serwisu i naprawy pojazdów samochodowych w zakresie mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa, 39
usługi wynajmu pojazdów samochodowych.
465219
(220) 2016 12 15
TM TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Szczecin
(540) Snapetz

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13, 03.06.03, 03.01.24
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich gier,
zabawek, akcesoriów do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, usługi sprzedaży gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, artykułów
i sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i wesołych
miasteczek, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(210) 465244
(220) 2016 12 15
(731) STRZELECKI RADOSŁAW, Warszawa
(540) Coffee Manzini La Passione per il Caffe!
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(531)

11.03.04, 25.01.09, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia do palenia kawy, elektryczne filtry do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, 21 nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne filtry do kawy,
ręczne młynki do kawy, 30 kawa, napoje na bazie kawy, kawa
nie palona, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę.
465246
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril cytrusowa bryza
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

465248
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril magiczny ogród
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.

(210)
(731)

465249
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SWOJSKA CHATA
(210)
(731)

(531) 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, wędliny, ekstrakty mięsne,
mięso gotowe do spożycia, kiełbasy, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sałatki warzywne,
dania gotowe na bazie warzyw, mięsa lub ryb, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, konserwy mięsne i rybne, pasty mięsne, pasztety, przekąski na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców morza, zupy
instant, oleje, tłuszcze jadalne, krokiety, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, dania gotowe na bazie mąki, makaronu lub ryżu, pierogi, kluski, naleśniki, knedle,
sajgonki.
465251
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max power chlorine
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(210)
(731)
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465253
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max hygiene&fresh
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(210)
(731)

465263
(220) 2016 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril wonny las
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

465301
(220) 2016 12 16
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(531) 28.03
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji skóry, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do golenia, środki
do pielęgnacji rąk, środki do pielęgnacji stóp, środki do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, dezodoranty
osobiste, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, produkty higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej.
465313
(220) 2016 12 16
KARAŚKIEWICZ KATARZYNA, PRUSATOR AGNIESZKA
SLEEPEE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) sleepee GOOD SLEEP MATTERS

(210)
(731)

(531)

03.01.14, 03.01.27, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.15, 26.04.16
(510), (511) 24 pościel, 25 odzież (dziecięca).
465315
(220) 2016 12 16
JEDNOROŻEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Cześć Gelato
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
(210)
(731)
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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,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 bary szybkiej
obsługi -snack-bary, domy turystyczne, kafeterie -bufety,
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, usługi barowe.
465319
(220) 2016 12 16
KULIK-SZEWCZYK AGNIESZKA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Poznań
(540) SKYN CONCEPT
(510), (511) 5 licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 40 usługi technika dentystycznego, 44 usługi
dentystyczne.

(210)
(731)

465321
(220) 2016 12 16
KULIK-SZEWCZYK AGNIESZKA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Poznań
(540) SKYN LAB
(510), (511) 5 licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 40 usługi technika dentystycznego , 44 usługi
dentystyczne.
(210)
(731)

(210) 465322
(220) 2016 12 16
(731) KUJAWIŃSKI ARTUR, Poznań
(540) KB MANIAC
(510), (511) 16 gadżety reklamowe takie jak: artykuły papiernicze, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe artykuły piśmienne i materiały biurowe, chorągiewki papierowe,
papierowe identyfikatory imienne, torby papierowe, torby
papierowe na prezenty, znaki i szyldy reklamowe papierowe i kartonowe, banery wystawowe z papieru i kartonu,
proporczyki z papieru, kartonowe pudełka i opakowania,
jednorazowe produkty papierowe, karty do kolekcjonowania, karty okolicznościowe, czasopisma, periodyki, gazety,
biuletyny informacyjne, pojemniki na artykuły papiernicze,
programy drukowane, programy imprez, materiały drukowane, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety,
broszury, ulotki, druki, formularze, foldery, fotografie, kalendarze, terminarze, notesy, książki, katalogi, mapy, mapy tras,
futerały na mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, plakaty
reklamowe, reklamy drukowane, prospekty, plany, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne,
rysunki, skorowidze, zakładki do książek, koperty, kartki okolicznościowe, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, 25 gadżety reklamowe takie jak: szaliki, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe,
getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki,
nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, obuwie
sportowe, 41 organizowanie i obsługa imprez sportowych,
rekreacyjnych i rozrywkowych, zawodów sportowych, biegów, organizowanie i obsługa imprez propagujących bieganie, organizowanie i obsługa zajęć biegowych, usługi
edukacyjne w zakresie zdrowia, edukacja sportowa, usługi
doradztwa w zakresie biegów, aktywności fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, usługi instruktażu w zakresie
sportu i rekreacji, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji w zakresie sportu i rekreacji,
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pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych w zakresie sportu i rekreacji, przyznawanie nagród w dziedzinie
sportu, usługi informacji o imprezach sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, biegowych, usługi klubów zdrowia,
usługi udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych.
(210) 465329
(220) 2016 12 17
(731) PIOTROWSKI JANUSZ JANUS MP, Warszawa
(540) EVE FEELS
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, naszyjniki, bransoletki, łańcuszki, breloczki, wisiorki, kolczyki, pierścionki, ozdoby- biżuteria, szpilki ozdobne, medaliony, kamienie jubilerskie,
kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, imitacje drogich
kamieni, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria komórkowa,
kasetki na biżuterię, pudełka z metali szlachetnych, puchary
z metali szlachetnych, medale, dzieła sztuki z metali szlachetnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, bolerka, szorty, koszule, koszulki z krótkim rękawem, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne,
spódnico - spodnie, sukienki skórzane spodnie, spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie dla
dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, buty zimowe, obuwie
sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, sandały, sandały, drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki,
paski, paski do butów i obuwia.
465330
(220) 2016 12 17
KLINIKOWSKA MONIKA FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA MAGIA, Toruń
(540) pen RAZOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 20.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 8 golarki.
(210) 465370
(220) 2016 12 19
(731) LONGIN PAWELEC KONRAD, Konstancin Jeziorna
(540) JOKER FOREST FRUITS & CIDER
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(531) 02.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210) 465371
(220) 2016 12 19
(731) KRĘGIEL PAWEŁ ROTADRIL, Łódź
(540) rotadril
(510), (511) 7 maszynowe narzędzia wiertnicze, maszyny
i młoty wiertnicze, maszyny do sondowań, podajniki śrubowe, pompy wiertnicze, maszyny do wibroflotacji, świdry
wiertnicze, wiertnice.
465379
(220) 2016 12 19
MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) Herbi LAB

(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, cytryny (olejki eteryczne -), dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dezodoryzujące (mydła
-), drewno zapachowe, drzewo cedrowe (olejki eteryczne
z -), ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, esencjonalne (olejki -), eteryczne (esencje -), geraniol, jaśminowy
(olejek -), kadzidełka, kąpiel (sole do -) do celów innych niż
lecznicze, kąpiele (preparaty kosmetyczne do -), kosmetyki
(preparaty -) do odchudzania, kosmetyki (zestawy -), kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lawendowy (olejek -), lotony
do celów kosmetycznych, mięta (esencje -), mydła lecznicze,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, napoje (aromaty do -) [olejki eteryczne], odchudzanie (preparaty kosmetyczne do -), odżywki do włosów, olejek lawendowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, przeciwpotowe mydła, słońce (preparaty do ochrony przed -), szampony dla zwierząt
domowych, wintergrinowy (olejek -), 5 alginiany (suplementy
diety zawierające -), błonnik pokarmowy, kadzidełka do odstraszania owadów, lecytyna (suplementy diety zawierające
-), mineralne suplementy diety, mleczko pszczele (suplementy diety zawierające -), odstraszanie owadów (środki do -), olej
lniany (suplementy diety zawierające -), olej lniany (suplementy diety zawierające -), owady (środki odstraszające -), pasożyty (środki przeciw-), pyłek pszczeli (suplementy diety zawierające -), propolis (suplementy diety zawierające -), słoneczne
oparzenia (preparaty farmaceutyczne przeciw -), suplementy
diety dla zwierząt, zrogowacenia (środki przeciw-).
(210) 465390
(220) 2016 12 19
(731) KAFKA MALKA, Warszawa
(540) TEL AVIV
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje, bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, gastronomia, oferowanie żywności
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gotowej do spożycia przyrządzanej na ulicy (streetfood),
jedzenie na wynos, jedzenie z dowozem do domu, sieci restauracji, sieci barów, restauracje samoobsługowe.
(210) 465401
(220) 2016 12 19
(731) SĘKPOL JAN KOWAL SPÓŁKA JAWNA, Gręboszów
(540) VIVENTO

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, wyroby z drewna dla budownictwa, drzwi niemetalowe, okna niemetalowe,
parapety niemetalowe, podłogi niemetalowe, parkiety, mozaiki do celów budowlanych, schody niemetalowe, balustrady, listwy wykończeniowe do celów budowlanych, boazerie,
tarcica, palisady drewniane, więźba dachowa drewniana,
pokrycia dachowe niemetalowe, bale, niemetalowe konstrukcje budynków, domy drewniane, altany jako konstrukcje
niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, drewniane elementy architektury ogrodowej, 40 usługi stolarskie i ciesielskie,
usługi tartaczne.
465455
(220) 2016 12 20
SZEWCZYK KRZYSZTOF P.P.H.U. LEŻAKOWO,
Stary Cykarzew
(540) LEŻAKOWO
(510), (511) 20 meble ogrodowe, leżaki, leżaki do opalania,
krzesła składane, stołki składane, parawany jako meble, wyroby stolarskie, stoiska wystawowe i oznakowanie, reklamowe
tablice wystawowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, meble reklamowe, 22 hamaki, parawany jako osłony
przed wiatrem, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210)
(731)

(210) 465473
(220) 2016 12 21
(731) POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI, Bydgoszcz
(540) OGÓLNOPOLSKIE DNI CZYSTOŚCI 2017
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(531) 01.01.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, 41 organizacja seminariów, organizowanie szkoleń
biznesowych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie gal.
(210) 465476
(220) 2016 12 21
(731) KIJUĆ RADOSŁAW DOMINIK, Kalisz
(540) 4-BIKER
(510), (511) 25 odzież z tkanin naturalnych i sztucznych,
bielizna, bielizna termoaktywna, skarpety, skarpety termoaktywne, T-shirty, bluzy, bluzki, odzież sportowa, dresy,
spodnie, spodnie tekstylne, spodnie skórzane, kurtki, kurtki
tekstylne, kurtki skórzane, kombinezony, kamizelki, kamizelki tekstylne, kamizelki odblaskowe, kamizelki skórzane,
kominiarki, kołnierze, szaliki, chusty, ochraniacze tekstylne,
odzież przeciwdeszczowa, nakrycia głowy, czapki, rękawice, rękawice tekstylne, rękawice skórzane, obuwie, obuwie sportowe, obuwie motocyklowe, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon
do motocykli, odzieży w szczególności odzieży motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia
i konserwowania motocykli, kasków motocyklowych, toreb
i kufrów bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych, w szczególności kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków,
protektory, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów
sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli, opon do pojazdów
lądowych, w szczególności opon do motocykli, odzieży
w szczególności odzieży motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli,
kasków motocyklowych, toreb i kutrów bagażowych oraz
akcesoriów i gadżetów motocyklowych, w szczególności
kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków, protektory, usługi w zakresie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i Internetu części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli, opon do pojazdów
lądowych, w szczególności opon do motocykli, odzieży
w szczególności odzieży motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli,
kasków motocyklowych, toreb i kufrów bagażowych oraz
akcesoriów i gadżetów motocyklowych w szczególności
kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków, protektory.
(210) 465483
(220) 2016 12 21
(731) DOMINIK LESZEK MIX EXPERT, Rumia
(540) Dr. GF GLUTEN FREE PRODUCTS Since 1985
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(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chleb biały soft gluten free- mieszanka
do chleba, chleb gryczany gluten free- mieszanka do chleba,
naleśniki „na słodko” gluten free- mieszanka do naleśników,
naleśniki wytrawne gluten free- mieszanka do naleśników,
ciasto na gofry gluten free- mieszanka do ciasta, babka waniliowa gluten free- mieszanka do ciasta, ciasto kruche gluten
free- mieszanka do ciasta, babka jogurtowa, ciasta jogurtowe 2 w 1, gluten free- mieszanka do ciasta, ciasto na pierogi
i makaron gluten free- mieszanka do ciasta, biszkopt gluten
free- mieszanka do ciasta, piernik gluten free- mieszanka
do ciasta, uniwersalna mieszanka do wypieku gluten freemieszanka do ciasta.
(210) 465492
(220) 2016 12 21
(731) LUBOMSKA MIROSŁAWA SENIORPOL24 CARE, Toruń
(540) SeniorPol

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna.
465501
(220) 2016 12 21
OPTIDENT M. FOUBERT, D. STÓJ SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) OPTIDENT
(510), (511) 35 sprzedaż produktów, urządzeń i materiałów
stomatologicznych, 37 serwis urządzeń stomatologicznych
i urządzeń towarzyszących, 41 szkolenia z obsługi urządzeń
stomatologicznych.
(210)
(731)

465505
(220) 2016 12 21
ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LUBLIN
(540) aldik MAMY TO!

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, promocja sprzedaży dla osób trzecich, opracowywanie i wdrażanie planów
zachęt i planów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, informacja handlowa i doradztwo
dla konsumentów - usługi informacji handlowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w dziedzinie żywności i napojów, sprzedaż hurtowa
i detaliczna chemikaliów, materiałów klejących, farb, pokostów, lakierów, preparatów przeciwrdzewnych, bejc,
sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów wybielających
i innych substancji stosowanych w praniu, preparatów
czyszczących, nabłyszczających, szorujących i ściernych,
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sprzedaż hurtowa i detaliczna mydła, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, preparatów
do czyszczenia zębów, sprzedaż hurtowa i detaliczna olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków oświetleniowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna suplementów
diety, preparatów sanitarnych, substancji dietetycznych,
żywności dla dzieci, sprzedaż hurtowa i detaliczna środków dezynfekcyjnych, preparatów do zwalczania robactwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, kabli i przewodów drutowych, drobnych wyrobów
żelaznych, pojedynczych drobnych wyrobów żelaznych,
sejfów, narzędzi i przyrządów ręcznych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna urządzeń i przyrządów fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych,
kontrolnych (nadzorujących), do ratowania życia i do celów
dydaktycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń
i przyrządów elektrycznych i elektronicznych, dysków z nagraniami, sprzętu do przetwarzania danych, komputerów,
aparatów do gaszenia ognia, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów ortopedycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń oświetleniowych, grzewczych, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
do zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna rowerów, części i oprzyrządowania do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna biżuterii,
przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych,
instrumentów muzycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
toreb do pakowania, druków, książek, serwetek i obrusów
z papieru, chusteczek do nosa z papieru, papieru toaletowego, materiałów drukowanych, materiałów piśmiennych,
materiałów dla artystów, artykułów biurowych, materiałów
szkoleniowych i edukacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów do pakowania, materiałów budowlanych, rur, toreb podróżnych ze skóry, kufrów, pasków, portfeli, torebek damskich, aktówek, toreb, plecaków, kuferków
na kosmetyki, parasoli, artykułów sportowych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna
przyborów stosowanych w gospodarstwie domowym
i w kuchni, grilli, pojemników, grzebieni i gąbek, szczotek
i pędzli, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów do czyszczenia, szkła, porcelany i wyrobów fajansowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna lin, sznurów, sieci, namiotów, markiz,
plandek, worków i toreb, sprzedaż hurtowa i detaliczna,
przędzy, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, narzut na łóżka, obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów
do szycia, akcesoriów i materiałów do szycia, sprzedaż
hurtowa i detaliczna dywanów, wykładzin podłogowych
i ściennych, gier i artykułów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
dekoracji choinkowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
przyborów ogrodniczych, produktów i nasion rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców i warzyw, nasion, roślin, karmy dla zwierząt, słodu, sprzedaż hurtowa
i detaliczna tytoniu, artykułów dla palaczy, artykułów
na przyjęcia i uroczystości, artykuł dekoracyjnych, świec,
kostiumów karnawałowych, masek, sprzedaż hurtowa
i detaliczna preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
465525
(220) 2016 12 22
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) GREYHOUND
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
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465526
(220) 2016 12 22
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PINI
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)

(210) 465527
(220) 2016 12 22
(731) HRYNIWSKI JAN, Poznań
(540) Petit Bijou

(531) 27.05.01, 24.09.04
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki,
diademy, klipsy, kolczyki, kolie, pierścionki, wisiorki, akcesoria
do biżuterii, 16 materiały piśmienne, długopisy, ołówki, pióra,
28 gry i zabawki, akcesoria do zabawy, dekoracje i ozdoby
choinkowe.
(210) 465544
(220) 2016 12 22
(731) BEDNARSKI MAREK, Łódź
(540) CONTROLBOX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do pomiarów precyzyjnych.
(210) 465552
(220) 2016 12 22
(731) PIORUN-HANNAH ELŻBIETA, Warszawa
(540) ELA PIORUN

(531) 27.05.01, 29.01.02, 03.07.07, 03.07.24
(510), (511) 25 odzież, paski skórzane, wyprawki dziecięce
(odzież).
465566
(220) 2016 12 22
GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radymno
(540) GEO
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.04, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, biopaliwa, oleje
silnikowe, paliwa lotnicze, smary, kalendarze, albumy, katalogi, broszury informacyjne, prospekty, ulotki, afisze i plakaty,
artykuły żelazne, narzędzia, elektronarzędzia, artykuły elektryczne, artykuły ogrodnicze, artykuły oświetleniowe, artykuły metalowe w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów,
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja
oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją
powyższych towarów, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi związane z prowadzeniem
hurtowni: paliw, olejów, gazów płynnych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie
gruntami, zarządzanie finansami, wynajem nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem powierzchni biurowej, wyceny finansowe nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, 37 doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu
budowlanego, informacja budowlana, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, informacja o naprawach, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja
materiałów izolacyjnych, instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja
rur kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń
skraplających, instalacja systemów rurociągów, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja
urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń sanitarnych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz
naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie urządzeń
sanitarnych, instalowanie systemów rur doprowadzających
gaz, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, instalowanie systemów odkurzania centralnego, izolacja
rur, izolowanie budynków, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach,
konserwacja i naprawa rur odpływowych, konserwacja
i naprawa rur używanych w urządzeniach przemysłowych,
konserwacja i naprawa systemów rurociągów, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, konserwacja instalacji przemysłowych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja przewodów,
konserwacja rurociągów, konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], konserwacja urządzeń automatycznych, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia,
konstrukcja i naprawa budynków, montaż i konserwacja

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego
ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji przemysłowych, montaż urządzeń centralnego
ogrzewania, montaż urządzeń grzewczych, montaż wykładzin kanałów ściekowych, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad remontami budynków, naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy
wody, naprawa pomp, naprawa urządzeń grzewczych, naprawa systemów kanalizacji, naprawcze roboty budowlane,
odblokowywanie odpływów, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
rur wodnych, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie
wodociągów, pompowanie i czyszczenie szamb, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych
w przemyśle wytwórczym, przetykanie układów rurociągów
wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, renowacja instalacji przemysłowych, serwisowanie rurociągów, serwisowanie rur kanalizacyjnych, spawanie do celów naprawczych,
stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie
pojazdów, stacje obsługi (stacje benzynowe), usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi doradcze w zakresie konserwacji
instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie
instalacji pomp, usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi hydrauliczne, usługi instalowania rur, usługi stacji
obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie
i usługi konserwacyjne], usługi stacji obsługi samochodów,
usługi tankowania paliwa do pojazdów, usługi układania rur,
usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi
napraw, instalacji oraz konserwacyjne w zakresie zagospodarowania nieruchomości, wynajem narzędzi budowlanych,
usługi myjni pojazdów.
465568
(220) 2016 12 22
MARSZAŁEK WOJCIECH HARDGARDEN,
Gajewniki-Kolonia
(540) KRETONOX
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.01.13
(510), (511) 5 środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające mrówki, środki odstraszające owady, środki do tępienia szkodników, środki do odstraszania szkodników, trutka
w paście na szkodniki ogrodowe, trutka w paście do zwalczania gryzoni, granulat do zwalczania gryzoni, trutka na szczury, żel do odstraszania kretów, żel przeciw gryzoniom, żel
do odstraszania psów i kotów, płyn do odstraszania kun
i innych zwierząt, granulat do zwalczania kretów, granulat
odstraszający dziką zwierzynę, płyn do odstraszania i zwalczania szkodników, 21 pułapki na szkodniki.
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(210) 465569
(220) 2016 12 22
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) HELIO Śliwki suszone

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.14, 05.03.13, 26.11.09, 25.01.09
(510), (511) 29 śliwki suszone.
465573
(220) 2016 12 22
INTERNITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RICORDENA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty obrabiane, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki
podłogowe do budynków, chodniki wykonane z materiałów, niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki
podłogowe, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe
listwy dekoracyjne, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, materiały ceramiczne do brukowania i układania powierzchni, mozaiki dla budownictwa,
mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, niemetalowe pokrycia sufitów, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg
i okładzin, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, płytki
drewniane, płytki gipsowe, płytki gumowe, płytki kamienne,
niemetalowe płytki kuchenne, płytki podłogowe z terakoty,
niemetalowe płytki łazienkowe, płytki łupkowe dachowe,
płytki łupkowe do okładzin dachowych, płytki łupkowe
do okładzin ściennych, płytki porcelanowe, płytki stiukowe,
płytki szklane, płytki szklane [nie do pokrywania dachu],
płytki szklane do użytku w budownictwie, płytki z gliny, płytki z marmuru, płytki z tworzyw sztucznych, płytki ziemne,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ścienne płytki ceramiczne, szklane mozaiki do użytku w budownictwie, ozdoby z kamienia, płytki gresowe.
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465582
(220) 2016 12 23
CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) MITO Minimum price. Top quality.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe,
zbiorniki do płuczek ustępowych, 19 płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres, terakota, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazienek,
półki, lustra.
465587
(220) 2016 12 23
MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Mentor

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery,
podstawy pod tablice, podstawy pod monitory, uchwyty
do projektorów, aparaty fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki, monitory, monitory z ekranem dotykowym,
fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki, mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie
do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe
nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń, 35 reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama
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za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prowadzeniu sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami: tablice
interaktywne, monitory dotykowe, monitory interaktywne,
przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod tablice,
podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty
fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, apertometry stosowane w optyce, drukarki komputerowe, dyski
do rejestracji dźwięku, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia
pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki, monitory,
monitory z ekranem dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery
nie do celów medycznych, manometry, meble laboratoryjne,
miarki, miary, mierniki, mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy
komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń, meble i ich części, w tym biblioteki, biurka, bufety, drzwi
do mebli, etażerki, fotele, gabloty meblowe, kanapy, komody,
kontuary, krzesła, leżaki, ławy, łóżka, łóżeczka dla niemowląt,
łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne, meble biurowe, dekoracyjne płyty meblowe, półki meblowe, profile do ram, ściany
meblowe, stoiska wystawowe, stołki, stoły, szafki, toaletki,
zabudowy ścian, witryny meblowe, regały stojące i wiszące,
meble uzupełniające, meble tapicerskie, meble skrzyniowe,
meble ruchome (barki), regały biblioteczne, meble pokojowe, meble kuchenne, meble szkolne, meble niemetalowe,
sofy, stoliki pod komputery, stoły i ich blaty, stoły do masażu,
stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szafki, szafki łazienkowe,
szafki na lekarstwa, szkatułki na biżuterię, taborety, toaletki
meblowe, wózki meblowe, zagłówki, meble nadmuchiwane
powietrzem, meble na kartoteki, kredensy, kredensy kuchenne, meble metalowe, półki biblioteczne, półki magazynowe,
pulpity do pracy w pozycji stojącej, szafki na akta, usługi marketingowe, usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej,
internetowej, telewizyjnej, radiowej i z wykorzystaniem innych nośników (mediów), promocji sprzedaży, usługi agencji
reklamy, usługi reklamowe osób trzecich, usługi prowadzenia
agencji reklamowych, usługi produkcji reklam telewizyjnych,
radiowych, kinowych, usługi pośrednictwa handlowego,
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi udostępniania
bazy danych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, 41 organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów
i seminariów, kursy i szkolenia zawodowe, hobbystyczne,
przygotowawcze, instruktażowe i doskonalące.
(210) 465602
(220) 2016 12 23
(731) KONDEK DOMINIK MEDIASPHERE, Busko-Zdrój
(540) Alusport

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05, 26.01.18
(510), (511) 35 sklep z częściami samochodowymi, hurtownia akcesoriów samochodowych, felg aluminiowych do samochodów, sprzedaż części samochodowych.
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(210) 465611
(220) 2016 12 23
(731) GROSZ MACIEJ JACEK, Gdynia
(540) WILLA LUBICZ HOTEL

Nr ZT10/2017

(210) 465704
(220) 2016 12 28
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) Pierogi Mnicha własna receptura PIEROŻKI
Z MSZANY DOLNEJ ANKA FUNDACJA
ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW

(531)

24.01.05, 24.01.13, 24.01.18, 24.01.99, 27.05.01, 24.13.01,
24.13.04, 24.13.99
(510), (511) 43 usługi w zakresie hoteli i moteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól kempingowych, usługi
w zakresie restauracji, barów, stołówek i innych placówek
gastronomicznych.
(210) 465642
(220) 2016 12 27
(731) BOŻEK-STASIAK MAGDALENA MINTI SHOP, Lublin
(540) BLEND IT!
(510), (511) 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: , przyborów do higieny i pielęgnacji
urody dla ludzi, przyborów kosmetycznych i toaletowych.
(210) 465651
(220) 2016 07 25
(731) FAZÁ AHMAD NZOZ PRIMA-MED, Dopiewo
(540) PRIMA MED

(531) 02.01.03, 05.07.02, 08.07.03, 02.07.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem
w postaci mrożonek.
465713
(220) 2016 12 28
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) 1936 TYMBARK VIT

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 465656
(220) 2016 12 22
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) HELIO Morele szuszone

(531)

01.15.15, 05.07.10, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.15, 05.07.22,
05.07.24, 25.01.15, 26.04.04, 27.05.05, 29.01.15, 27.07.01,
05.03.11, 05.11.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe,
bezalkoholowe nektary owocowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, soki owocowe, soki warzywne [napoje], napoje
witaminizowane, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.07.14, 25.01.15, 26.04.04, 26.05.02,
26.05.06, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 morele suszone.

(210)
(731)

465722
(220) 2016 12 28
ELEKTRO-ENERGO-PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

Nr ZT10/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Elektro-Energo-Projekt

(531)

16.01.01, 07.11.25, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne (budownictwo),
42 projekty techniczne, pomiary geodezyjne.
(210) 465738
(220) 2016 12 28
(731) CIEPLIK JOLANTA, Wygiełzów
(540) KANCELARIA CIEPLIK

(531)

03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 03.07.24, 03.07.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 księgowość, księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt,
rachunkowość, w szczególności księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie listy płac, przygotowanie listy płac, sporządzanie
listy płac, komputerowe sporządzanie listy płac, pomoc
w sporządzaniu listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób
trzecich], usługi w zakresie sporządzania listy płac, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przygotowywanie pakietów płacowych, przygotowanie skomputeryzowanej
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych,
skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], rachunkowość na rzecz osób trzecich, usługi doradcze
dotyczące rachunkowości handlowej, usługi rachunkowości
w zakresie czesnego, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie
kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo
związane z audytem, sporządzanie wyciągów z konta, usługi
podatkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, porady związane z przygotowywaniem zeznań
podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi w zakresie procesów
związanych z deklaracjami podatkowymi, udostępnianie
skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji
związanych z dokumentacją gospodarczą, usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji
z zakresu działalności, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, sporządzanie sprawozdań finanso-
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wych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów finansowych,
przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób
trzecich], prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów
aktywów [dla osób trzecich], kompilacja rejestrów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów do tyczących eksporterów, kompilacja rejestrów dotyczących eksporterów, usługi obejmujące
rejestrację danych statystycznych, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwentarza, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów, powielanie dokumentów, powielanie dokumentów
[usługi fotokopiowania dokumentów], zadania kopiowania
dokumentów, powielanie [kopiowanie] dokumentów, kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie
sprawozdań rynkowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, interpretacja danych dotyczących badań rynku, usługi w zakresie rozliczeń, kontrola zapasów magazynowych, skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza,
kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, księgowanie kosztów, usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi
księgowania kosztów opłat szkolnych, usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, skomputeryzowana rachunkowość,
zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm,
wystawianie rachunków, fakturowanie, sporządzanie faktur,
usługi w zakresie fakturowania, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 36 doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi związane z podatkami [nie księgowość], usługi
płacenia rachunków online, usługi związane z opodatkowaniem płac, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], usługi w zakresie rachunków bieżących, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi w zakresie
rachunków debetowych, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi w zakresie rachunków bankowych, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, usługi w zakresie obciążania [debetowania]
rachunków, konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi polegające na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych, doradztwo i analiza
finansowa, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych,
organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale
trwałym, usług w zakresie finansowania i ocena podatkowa,
doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi realizacji
płatności podatków, planowanie podatkowe [nie księgowe],
ocena i wycena podatkowa, usługi podatkowe i celne, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, planowanie finansów w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, doradztwo w zakresie podatków dochodowych
[finansowe], doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, wycena aktywów [finansowa], wycena kapitału akcyjnego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], usługi w zakresie rozchodów kasowych,
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Nr ZT10/2017

465743
(220) 2016 12 28
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) LintOff Paste
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, premiksy do celów leczniczych dla zwierząt
domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt,
premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych do celów
innych niż lecznicze.

zarządzanie programami społecznych świadczeń pracowniczych, wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, doradztwo finansowe, oceny finansowe, analizy
finansowe, informacje finansowe , opracowania finansowe,
planowanie finansowe, finansowe usługi konsultingowe,
skomputeryzowane analizy finansowe, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, gromadzenie informacji finansowych, sporządzanie raportów finansowych, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, informacje finansowe i wyceny, zarządzanie
finansami dla firm, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne,
wyceny i analizy finansowe, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, przeprowadzanie studium wykonalności finansowej, usługi finansowych baz danych, usługi
oceny ryzyka finansowego, doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi związane z niewypłacalnością [finanse], profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów,
usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie finansów, finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, usługi w zakresie wyceny finansowej, porady
w zakresie wyceny finansowej, usługi doradcze dotyczące
kwestii finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie ocen finansowych, komputerowe usługi informacyjne
dotyczące zarządzania finansami, doradztwo finansowe dotyczące programów akcji pracowniczych, usługi finansowe
związane z działalnością gospodarczą, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, usługi doradztwa finansowego
związane z niewypłacalnością, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, porady finansowe związane z programami akcji pracowniczych, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, restrukturyzacja długów, organizacja ściągania
długów, usługi w zakresie zarządzania długami, konsultacje
dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, udostępnianie rachunków
bieżących, usługi w zakresie dyskonta faktur, usługi w zakresie
faktoringu faktur.

(210)
(731)

465742
(220) 2016 12 28
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) PREMIUM QUALITY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
chemiczne środki czyszczące do kominów, odczynniki
chemiczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje
powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki
chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki
korozyjne, środki zmiękczające do celów przemysłowych,
środki zmiękczające wodę, preparaty chemiczne do uzdatniania wody , 2 preparaty ochronne do metali, preparaty
zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne, środki
zabezpieczające przed rdzą, 37 zabezpieczanie przed korozją, 39 dostawa towarów, 40 uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], 42 analizy chemiczne, badania chemiczne, prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, testowanie materiałów, usługi chemiczne.

(210)
(731)

(531)

26.02.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 5 pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pielucho - majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, majtki dla osób z brakiem
czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne, 10 podkłady
higieniczne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych.

465746
(220) 2016 12 28
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Litorsal Biegunka i wracasz do życia!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

(210) 465783
(220) 2016 12 29
(731) ZALEWSKI ANDRZEJ, Pruszków
(540) NEXTBUD

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 37 budowa nieruchomości.
(210) 465908
(220) 2017 01 03
(731) DRAC-TATOŃ MAGDALENA MEGMAR, Barzowice
(540) MEGMAR

Nr ZT10/2017
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465935
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bio-vitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty
z komórek macierzystych, chirurgiczne tkaniny takie jak:
bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku chirurgicznego,
materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran,
kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne
taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły
spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające
dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie
albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych
warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty,
kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty
odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne
do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie
owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów
żywienia.
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465936
(220) 2017 01 04
ELECTRAPLAN SMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) EPSP
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia instalacyjne i ich komponenty w wykonaniu pojedynczym i wielokrotnym, przełączniki elektryczne, gniazda wtykowe, urządzenia wtykowe,
gniazda przyłączeniowe, gniazda do obudowy, obudowy
montażowe, puszki podłogowe sprzętowe, rozgałęźne, końcowe, rewizyjne, obudowy instalacji elektrycznych, pokrywy
i klapy zamykające, rozdzielacze przewodów elektrycznych,
kable elektryczne, przewody elektryczne, kanały elektroinstalacyjne, kanały i obudowy instalacyjne jako elementy budowlane do umocowania kabli elektrycznych, przewodów
elektrycznych, elektrycznych urządzeń instalacyjnych lub
elektrycznych części instalacyjnych, w tym również części
instalacji słaboprądowych, na podłożach mokrych i suchych,
wszystkie ww. towary przeważnie z tworzywa sztucznego i/
lub metalu.
(210)
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465938
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych,
chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku
chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
(210)
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produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych,
dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe
dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi
do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych,
dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe
dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi
do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

465939
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovital Complex –wzmocnienie Bio-vitalności
organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych,
chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku
chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
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465940
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovital – Bio-vitalność organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych,
chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku
chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
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i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych,
dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe
dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi
do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
465942
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovital – Twoje wsparcie dla biologii organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych,
chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku
chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje
z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
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napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe
dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi
do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
465943
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovital Complex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych,
chirurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku
chirurgicznego, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów
chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów
żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje
z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki
(210)
(731)

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające
do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe
dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów
zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi
do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
465948
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biovital – wzmocnienie Bio-vitalności organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, chirurgiczne implanty, chirurgiczne tkaniny,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, implanty chirurgiczne, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych,
opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne
taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów
tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych,
pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napoje
z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności
(210)
(731)
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na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych,
produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty
zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(210) 465949
(220) 2017 01 04
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Lift4Skin by Oceanic Intensywny krem-żelazko
wygładzające na dzień
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki,
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski,
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze.
465953
(220) 2017 01 04
TT-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście
(540) TT-Line Bliżej Skandynawii
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia transportu
morskiego zwłaszcza promowego, usługi biur turystycznych, organizowanie wycieczek oraz podróży, rezerwacji
miejsc, usługi czarterowe szczególnie promów, usługi dotyczące dostarczania towarów, przewożenia ładunków, usługi
wyładunku, usługi spedycji i składowania towarów, pośrednictwo w handlu statkami, 43 usługi hotelarskie w zakresie
rezerwacji miejsc, usługi zaopatrzenia statków morskich,
promów w produkty żywnościowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
hotelarskie, usługi polegające na prowadzeniu restauracji
oraz barów szybkiej obsługi.
(210) 465974
(220) 2016 11 21
(731) SZUBA PRZEMYSŁAW JACEK, Dobra-Nowiny
(540) Alesto
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(531) 13.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.05, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych [LED].
(210) 465986
(220) 2017 01 04
(731) PUCKOWSKI BOGDAN, Gdańsk
(540) VIPRO
(510), (511) 35 dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie materiałów’ reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, sprzedaż materiałów drukowanych przez Internet , 40 druk sitowy, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy,
drukowanie fotograficzne, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć,
oprawa książek lub dokumentów, tłoczenie wzorów wypukłych na powierzchni papieru, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi druku offsetowego,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo].
(210) 465992
(220) 2017 01 05
(731) KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK MARTA, Leszno
(540) Bezglutenowa mama.pl

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna,żywność dietetyczna,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lekarstwa na zaburzenia jelitowe,
napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne
dla dzieci, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, probiotyki (suplementy),
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla diet medycznych, 35 analiza rynku zbóż, audyt przedsiębiorstw, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji,
doradztwo związane z audytem, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów
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reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public relations,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
chorób, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, reklama, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo w zakresie organizacji
zawodów kulinarnych, edukacja, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne dotyczące gotowania,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, multimedialne wydania gazet, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w zakresie zdrowia, obozy letnie [rozrywka i edukacja], opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacją przyjęć, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie zajęć
w zakresie odżywiania, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie książek świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne],
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne
dotyczące gotowania, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług
restauracyjnych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, usługi
edukacyjne związane z odżywianiem, usługi konsultacyjne
w dziedzinie zawodów kulinarnych, usługi organizowania
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi pisania
tekstów, usługi reporterskie, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi wydawnicze i reporterskie.
(210) 465994
(220) 2017 01 05
(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków
(540) BESTELLE
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty
sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina
(odzież), dżerseje (ubrania), espadryle, fartuchy (odzież), futra (odzież), getry, gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna),
kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież),
kąpielówki, kombinezony, prochowce, rajstopy, rękawiczki
(odzież), rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, żakiety
pikowane.
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(210) 465997
(220) 2017 01 05
(731) LISZCZ JULIAN CETUS, Warszawa
(540) Rampa

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w punktach
sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet pojazdów,
w szczególności przyczep, naczep, lawet, platform oraz
osprzętu i części do wymienionych wyżej towarów, 39 wypożyczanie pojazdów, w szczególności przyczep, naczep,
lawet, platform.

Nr ZT10/2017

kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych związanych
z rozwojem strategii marketingowej przedsiębiorstwa, 41 informacja o edukacji oraz informacja o imprezach rozrywkowych w szczególności poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji o wydarzeniach związanych z ustanawianiem
rekordów Polski, świata lub rekordów Guinnessa oraz tworzenie i udostępnianie baz ustanawianych rekordów, tłumaczenia, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w szczególności tekstów edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prób ustanawiania rekordów Polski, świata lub rekordów
Guinnessa.
466057
(220) 2017 01 09
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) Złoty Denar Chmielowy Browar Namysłów PIWO
JASNE PEŁNE
(210)
(731)

(210) 466000
(220) 2017 01 05
(731) KASPROWICZ KRYSTYNA MPT TAXI, Biala Podlaska
(540) MPT TAXI 191-91

(531)

16.01.11, 26.11.11, 26.11.14, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 39 informacja o transporcie, pośrednictwo w zakresie transportu, przewóz towarów, udostępnianie miejsc
parkingowych, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówkarskie, w szczególności transport
osób drogą lądową, transport osób niepełnosprawnych,
przenoszenie i przewóz bagaży, wynajem pojazdów mechanicznych, w szczególności samochodów, wynajem przestrzeni garażowej, wynajmowanie magazynów.
(210) 466056
(220) 2017 01 09
(731) CHWALIBÓG PAWEŁ, Poznań
(540) BIURO REKORDÓW WWW.BIUROREKORDOW.PL

09.01.10, 11.03.01, 11.03.07, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
ulotek, prospektów, druków, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi public relations, usługi
marketingowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz doradztwo w zakresie zarządzania biznesem
poprzez konsulting w zakresie możliwości podejmowania
prób zmierzających do ustanawiania rekordów Polski lub
rekordów Guinnessa, pomoc w zakresie realizacji wydarzeń

(531) 05.11.15, 25.01.05, 25.01.18, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
466059
(220) 2017 01 09
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) AD 1321 ZAMKOWE BROWAR NAMYSŁÓW
EXPORT Z ZAMKU W NAMYSŁOWIE POCZWÓRNIE
CHMIELONE

(210)
(731)

(531)

(531)

02.01.13, 02.01.17, 02.01.18, 19.01.06, 07.01.01, 25.01.15,
24.01.08, 24.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

466060
(220) 2017 01 05
LOTNISKO MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

Nr ZT10/2017
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(540) LOTNISKO MIELEC

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów, naprawa,
przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania
się drogą powietrzną, budowa lotnisk, czyszczenie pasów
startowych lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
instalacji dla małych lotnisk, usługi odladzania samolotów,
konserwacja i naprawa urządzeń do obsługi samolotów
(maszyny) i samolotów, czyszczenie wnętrz pojazdów powietrznych, 39 transport lotniczy, usługi lotniskowe, usługi
związane z liniami lotniczymi, transport naziemny związany
z przemysłem lotniczym, usługi w zakresie obsługi naziemnej oraz kontroli ruchu lotniczego, magazynowanie towarów, usługi magazynowe, wynajem i dzierżawa magazynów, obsługa bagażowa na lotniskach, usługi komunikacji
wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska
a lotniskiem, obsługa naziemna towarów na lotniskach, usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach, usługi odprawiania bagażu na lotniskach, usługi w zakresie udzielania
informacji lotniskowych na temat lotnictwa, czarter helikopterów, transport helikopterowy, organizowanie transportu
pasażerów helikopterem, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu ładunku, składowanie i dystrybucja paliw lotniczych, 41 organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych,
instruktaż lotniczy, zawodowe szkolenia związane z branżą
lotniczą.
466182
(220) 2017 01 12
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Hepatovet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy
dla zwierząt domowych i hodowlanych.

(210)
(731)

466185
(220) 2017 01 12
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Hmbvet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy
dla zwierząt domowych i hodowlanych.
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466204
(220) 2017 01 12
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) VETCALM
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy
dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

(210) 466208
(220) 2017 01 12
(731) MARKOWSKI JAN, Kalinowo
(540) EMERGENCY MEDICAL INFO KOPERTAZYCIA.PL

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 01.01.25, 01.01.99,
01.15.17, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowania,
formularze, druki, nalepki, naklejki, materiały piśmiennicze,
okładki, obwoluty, publikacje drukowane, torebki do pakowania, koperty, woreczki, ulotki.
(210) 466214
(220) 2017 01 12
(731) KAPUŚCIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) OD UCHA DO UCHA
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.
(210) 466217
(220) 2017 01 12
(731) UBERNA DOMINIK PIOTR, Zielona Góra
(540) ONE LOVE

(210)
(731)

466190
(220) 2017 01 12
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Chondrovet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki
mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy
dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 35 usługi reklamowe
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych.
(210)
(731)

466219
(220) 2017 01 12
CORMO FISHING-POLAND A.DEUTER I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Iława
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(540) Cupido fishing world

Nr ZT10/2017

(540) GRUPA psb PROFI Tak się teraz buduje

(531)
(531)

02.01.12, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.01, 26.11.13,
27.05.01
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski: haczyki, kołowrotki, koszyki,
linki, żyłki wędkarskie, spławiki do wędkarstwa, podbieraki
dla wędkarzy, przynęty stosowane w wędkarstwie - sztuczne, spławiki, wędki do łowienia.
(210) 466230
(220) 2017 01 13
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) I BOO

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki
(książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty
pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze,
kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki,
mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier
do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe,
materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład
drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych
lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek
i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów.
(210) 466280
(220) 2017 01 16
(731) PILCH-WOJCIESZEK AGATA, Poznań
(540) KURCZAK MLECZNY
(510), (511) 29 drób, nieżywy.
(210)
(731)

466319
(220) 2017 01 16
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA
AKCYJNA, Wełecz

26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo - telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem.
466325
(220) 2017 01 17
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) FIORENTINA
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety papierowe, 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, 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.

(210)
(731)

466354
(220) 2017 01 17
MERIDIAN FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) MERIDIAN Fund Management

(210)
(731)

Nr ZT10/2017
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(531) 17.02.02, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 29.01.13
(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 inwestycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie
funduszami i inwestycjami, administrowanie inwestycjami
funduszy, analizy w zakresie inwestycji, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, finansowanie inwestycji, finansowe
i inwestycyjne usługi konsultacyjne.
(210) 466376
(220) 2017 01 18
(731) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław
(540) AMS

(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.02.01
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
akonityna, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych,
aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, suplementy diety zawierające alginiany, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych,
alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, amalgamaty dentystyczne, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych,
anestetyki jako środki znieczulające, kora z angostury do celów medycznych, antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, wata antyseptyczna, antyseptyki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające
apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, apteczki
przenośne wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, buliony dla kultur
bakteriologicznych, podłoża dla kultur bakteriologicznych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny bakteryjne, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych,
bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy beztytoniowe
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe na bazie białka
do celów medycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne
do celów medycznych, azotan bizmutyczny do celów farmaceutycznych, preparaty bizmutyczne do celów farmaceutycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, borowina lecznicza w formie bransolet do celów
leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, brom do celów farmaceutycznych, środki do mycia bydła, drewno cedrowe
jako środek odstraszający owady, estry celulozowe do celów
farmaceutycznych, etery celulozowe do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
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weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, przewodniki
chemiczne do elektrod elektrokardiografów, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, chinina do celów medycznych,
chinolina do celów medycznych, kora chinowa do celów
leczniczych, tkaniny chirurgiczne, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, wyciąg z chmielu do celów
farmaceutycznych, majtki higieniczne dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki chwastobójcze,
preparaty chemiczne dla testów ciążowych, cukier do celów
medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, czopki, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne,
lakiery dentystyczne, mastyksy dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, kleje
do protez dentystycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina,
suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety
zawierające enzymy, enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry
do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, fenol do celów
farmaceutycznych, środki chemiczne do zwalczania filoksery, fosforany do celów farmaceutycznych, fungicydy, kwas
galusowy do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa,
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, preparaty do sterylizacji gleby, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, octan glinu
do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające
glukozę, glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów farmaceutycznych, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry [synapizmy], olej gorczycowy
do celów leczniczych, preparaty do niszczenia grzyba domowego, woda gulardowa, guma do celów medycznych,
guma do żucia do celów leczniczych, gumiguta do celów
leczniczych, balsam gurjunowy do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hematogen,
hemoglobina, preparaty przeciw hemoroidom, ołówki hemostatyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne, wata higroskopijna, muszka hiszpańska [proszek], hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, implanty
chirurgiczne [żywe tkanki], implanty chirurgiczne składające
się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, mech irlandzki do celów medycznych, preparaty
do irygacji do celów medycznych, izotopy do celów medycznych, jalapa - wilec przeczyszczający, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania
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owadów, kalomel, kamfora do celów medycznych, olejek
kamforowy do celów medycznych, kandyz do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych,
karbonyl [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów
farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, ołówki kaustyczne, suplementy diety zawierające kazeinę, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, kąpiele tlenowe, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
kokaina, kolcowój lekarski do celów medycznych, kolodium
do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów
medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, kora kondurango do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, koper włoski do celów
leczniczych, spoiwa do kopyt zwierząt, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, cement kostny do celów
chirurgicznych i ortopedycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, osocze krwi, krew do celów medycznych, kora
krotonowa, środki tamujące krwawienia, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, kurara,
kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów
farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat
siarczany do celów farmaceutycznych, wkładki laktacyjne,
laktoza do celów farmaceutycznych, środki do tępienia larw,
laseczki siarkowe do dezynfekcji, suplementy diety zawierające lecytynę, lecytyna do celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecznicze napary [nalewki], leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki
do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki
do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lepy
na muchy, lotony do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, magnezja do celów farmaceutycznych, wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], majtki higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, majtki menstruacyjne, kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego,
mąka do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów
farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, ołówki
przeciw migrenie, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, substancje odżywcze dla
mikroorganizmów, wody mineralne do celów leczniczych,
mineralne suplementy diety, sole wód mineralnych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty przeciw moczeniu się, papier przeciw molom,
preparaty przeciw molom, moleskin do celów medycznych,
woda morska do kąpieli leczniczych, lepy na muchy [taśmy],
środki do tępienia much, myrobalan [kora] do celów farmaceutycznych, środki do zwalczania myszy, nalewki do celów
leczniczych, napary [nalewki] do celów leczniczych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, obrączki
przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octany do celów farmaceutycznych, płyny do przemywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, środki
oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na odciski, pierścienie
na odciski stóp, maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owadów, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do odymiania do celów
medycznych, trociczki do odymiania, odżywcze suplementy
diety, okłady, okłady gorczycowe, suplementy diety zawierające
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olej lniany, oleje lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, woda ołowiawa, tabletki wspomagające
opalanie, środki do leczenia oparzeń, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne opiaty, opium, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], preparaty dla organoterapii, preparaty
rozszerzające oskrzela, kadzidełka do odstraszania owadów,
zioła do palenia dla celów leczniczych, podkładki do palucha
koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier do plastrów gorczycowych, papierosy beztytoniowe do celów
leczniczych, środki przeciw pasożytom, pastylki do celów
farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna
do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, proszek perski, pestycydy, środki wywołujące pęcherze, pielucho-majtki
dziecięce, pieluchy dla osób nietrzymających moczu lub
stolca, pieluszki dziecięce [pieluchy], pieluszki dla niemowląt,
pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze samoprzylepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski, pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty medyczne
na porost włosów, sole potasu do celów medycznych, preparaty odświeżające powietrze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, suplementy diety zawierające propolis,
propolis do celów farmaceutycznych, proszek perłowy
do celów medycznych, przeciwbólowe środki, preparaty
przeciwpasożytnicze, bransoletki przeciwreumatyczne, środki przeczyszczające, przylepne plastry, przylepne taśmy
do celów medycznych, lotony dla psów, środki do mycia
psów, środki odstraszające dla psów, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, rad do celów medycznych, substancje radioaktywne do celów medycznych, radiologiczne substancje
kontrastowe do celów medycznych, gąbka do ran, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, środki
przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, maści
rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, plastry samoprzylepne, leki seroterapeutyczne, laseczki siarkowe do dezynfekcji, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające siemię lniane, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, środki przeciw skrytopłciowym roślinom,
mleko słodowe do celów leczniczych, maści do leczenia
oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw
oparzeniom słonecznym, słód do celów farmaceutycznych,
sole sodowe do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sperma do sztucznego
zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, preparaty do sterylizacji, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina,
sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, surowice,
sykatywy [środki wysuszające] do celów medycznych, syropy
do użytku farmaceutycznego, szarpie, szczepionki, trutki
na szczury, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych,
środki przeciw szkodnikom, materiały ścierne do celów dentystycznych, środki do tępienia ślimaków, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki antyoksydacyjne,
tabletki do celów farmaceutycznych, tampony higieniczne,
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tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, woda termalna, terpentyna do celów farmaceutycznych, odświeżacze do ubrań i tkanin, tkaniny
chirurgiczne, tlen do celów leczniczych, tłuszcz dojarski,
tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
trociczki do odymiania trucizny, sole trzeźwiące, tymol do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniu [owadobójcze], leki
uspokajające, uspokajające środki, waciki do celów medycznych, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych,
wata do celów leczniczych, wata do celów medycznych, wazelina do celów leczniczych, preparaty weterynaryjne, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, preparaty witaminowe, woda
utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wywary do celów farmaceutycznych, leki
wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały do plombowania zębów,
stopy dentystyczne ze złota, środki przeciw zrogowaceniom,
preparaty do mycia zwierząt, żelatyna do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność
dla niemowląt, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież],
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy
[spodnie], buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich,
buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy],
czepki kąpielowe, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje
[ubrania], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry, gorsety [bielizna], halki [bielizna], półhalki, kalosze,
kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki,
kołnierzyki przypinane, kombinezony [odzież], kombinezony
dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy],
mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, czubki do obuwia, obwódki
do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie
[odzież], ornaty, daszki przeciwsłoneczne, daszki do czapek,
palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze
kąpielowe, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki
[elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby],
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek,
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki,
potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
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stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni, getrów pod stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, turbany, walonki [buty filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca
[ubrania], wyroby pończosznicze, żakiety pikowane [ubrania],
28 automaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], rękawice baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki],
bąki [zabawki], okładziny do stołów do bilarda, urządzenia
do zaznaczania punktów w bilardzie, bilardowe kije, końcówki do kijów bilardowych, bilardowe kule, bilardowe stoły, karty do bingo, bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje,
body board, przyrządy do reperacji darni na boiskach [akcesoria golfowe], rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy, ozdoby
na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, choinki z materiałów syntetycznych,
papierowe czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deski
snowboardowe, deski surfingowe, smycze do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych [uprzęże], żagle
do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki do piłek do gry,
gra w domino, domki dla lalek, dyski sportowe, dzwonki
na choinkę, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery, przyrządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki,
przyrządy mechaniczne do gimnastyki, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, karty
do gry, kije do gier, kule do gier, kulki do gier, piłki do gier,
urządzenia do gier, żetony do gier, gry automatyczne lub
na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie salonowe, grzechotki,
gwizdki, wabiki myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, kije
hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalafonia używana
przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karuzele, katapulty [artykuły sportowe], klocki [zabawki], kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], gry polegające na konstrukcjach, kości do gry, kubki
na kości do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli,
torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane
w kulturystyce, kusze [artykuły sportowe], lalki, butelki do karmienia dla lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla
lalek, latające krążki [zabawki], latawce, szpule do latawców,
linki, żyłki wędkarskie, lotki [gry], lotnie, łuki do strzelania,
przybory do łuków do strzelania, łyżworolki, łyżwy, mahjongs, marionetki, maski [zabawki], maski szermiercze, maski
teatralne, maskujące ekrany [artykuły sportowe], maszty
do desek windsurfingowych, matrioszki [rosyjskie drewniane
lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe, zestawy
modeli przeskalowanych [zabawki], modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, naciągi do rakiet, naciągi do rakiet naturalne, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki
[artykuły sportowe], narty, pokrycie ślizgów nart, wiązania
do nart, wosk do nart, narty surfingowe, narty wodne, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły sportowe], pachinko, amunicja do broni do paintballa
[artykuły sportowe], broń do paintballa [artykuły sportowe],
pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy do pływania, pasy
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy
w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania [gry], stoły
do piłkarzyków, piniaty, kapiszony do pistoletów [zabawki],
pistolety [zabawki], pistolety do paintballa [artykuły sportowe], plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pławiki
do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli
i pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki
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dla wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy [zabawki], przynęty
do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa
i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
do reperacji darni [akcesoria golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, samochody sterowane radiem
[zabawki], naciągi do rakiet, rakiety śnieżne, rękawice do gier,
rękawice do szermierki, rękawki do pływania, ringo, rolki, rolki
do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych, rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], sanki
[artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], skóra focza
[pokrycia na narty], skrobaczki do nart, spławiki [sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, sterowniki do zabawek, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do tenisa
stołowego, suspendery, szachownice, szachy [gra], maski
do szermierki, aparatura do sztuk magicznych, śmieszne gadżety [atrapy], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule,
uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne,
tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych,
siatki tenisowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, trik-trak [gra], tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, uprząż wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt
do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], haczyki do wędkarstwa, sprzęt do wędkarstwa, wędki, więcierze [pułapki na ryby], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane,
zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 41 wypożyczanie aparatów
i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych,
usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chronometraż imprez sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji
lub kształcenia], usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], studia
filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże, gimnastyka [instruktaż], usługi salonów gier, usługi
gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka migowego, karaoke [usługi związane z organizacją imprez karaoke], usługi kasyna [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, 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, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie kon-
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kursów piękności, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, kształcenie praktyczne [pokazy],
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż
reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne
[produkcja], przedszkola, nauczanie przedszkolne, planowanie przyjęć [rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
sporządzanie napisów [np, do filmów w wersji oryginalnej],
sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, usługi
studia nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tresura
zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu
graficznego publikacji innych niż do celów reklamowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi
trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio, 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].
466380
(220) 2017 01 18
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA
CELIAKIĘ PRZEKREŚLONY KŁOS, Bydgoszcz
(540) przekreślony kłos
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama i prowadzenie akcji promocyjnych
w zakresie celiakii i diety bezglutenowej na rzecz osób trzecich, usługi informacji handlowej, usługi wspomagania organizacji pozarządowych zajmujących się chorymi na celiakię
oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej w zakresie: organizacyjnym, technicznym, szkoleniowym, informacyjnym, 41 usługi edukacyjne i informacyjne: organizowanie szkoleń, konferencji, forów, warsztatów,
konkursów, pokazów w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, organizacja wypoczynku, rozrywki, imprez turystyczno krajoznawczych, w tym: kolonii zdrowotnych, zimowisk i wycieczek, imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych
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dla osób chorych i dla rodziców/opiekunów chorych dzieci
, usługi wydawnicze w zakresie publikacji książkowych i prasowych w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, 42 utrzymywanie i udostępnianie informacyjnych stron internetowych
z dziedziny edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dotyczących
celiakii i diety bezglutenowej, 44 usługi poradnictwa dietetycznego, medycznego, psychologicznego, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia rehabilitacji społecznej
i zdrowotnej, usługi wczasów leczniczych zawarte w tej klasie, zwłaszcza dotyczące celiakii i diety bezglutenowej.
466426
(220) 2017 01 19
ARKA AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) Electro-line
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 pralki wirnikowe i pralko-wirówki, wirówki do odzieży i bielizny, krajalnice profesjonalne, maszynki do mięsa profesjonalne (wilki), 11 kuchenki elektryczne
1-płytkowe i 2-płytkowe, kuchenki ceramiczne 1-płytkowe
i 2-płytkowe, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, witryny
chłodnicze, zamrażarki, frytownice profesjonalne, koce podgrzewane elektrycznie do celów nie leczniczych, poduszki
podgrzewane elektrycznie do celów nie leczniczych.
466430
(220) 2017 01 19
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) soligardin
(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)

466495
(220) 2017 01 23
RYCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok
(540) RYCAR
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
samochodów, 37 obsługa i naprawa samochodów, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, naprawa karoserii samochodowych.
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(210) 466501
(220) 2017 01 23
(731) PROKOP FILIP, Warszawa
(540) Z ZIELONY Polska Waluta Lokalna

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i finansowych oraz badania sprawozdań finansowych, usługi biura rachunkowego, weryfikacja rachunków,
przygotowywanie listy płac, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość,
przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe,
sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, usługi aukcyjne, handlowe
wyceny, analiza kosztów, badania biznesowe, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie
patronatu, importowo - eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
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darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, tworzenie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
36 operacje walutowe, wymiana waluty, wymiana pieniędzy,
operacje finansowe, wymiana pieniędzy, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych i podatkowych, zarządzanie finansami, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe,
transfer elektroniczny kapitału, banki z dostępem bezpośrednim przez internet, informacje bankowe, operacje bankowe, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, wynajem
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, depozyty kosztowności, ekspertyzy dla celów fiskalnych, faktoring,
umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
sprawdziany edukacyjne, nauczanie przedszkolne, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia
warsztatów, szkoleń, koncertów, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć, spektakli, obozów sportowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym, planowanie przyjęć, wynajmowanie stadionów, obiektów sportowych, kortów tenisowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, wakacyjne usługi obozów [rozrywka], informacja
o wypoczynku, usługi gier świadczonych on-line, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kulturalnym lub
edukacyjnym, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń
i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, parki rozrywki, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotografie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, usługi nagrań w studiach, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania
inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem
oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup
i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów
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elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile
osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty,
grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie profili
osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia
kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych,
tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej on-line umożliwiającej użytkownikom transfer danych
o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom on-line i między wieloma obiektami
on-line, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie
sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz
danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych,
grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom
dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług
aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań
i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania
medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu nimi,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój,
ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
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netowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownik, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi graficzne, usługi kartograficzne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie opakowań,
projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, projektowanie budynków, projektowanie i dekoracja wnętrz, doradztwo architektoniczne, usługi architektoniczne, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], usługi projektantów mody, usługi artystów grafików.
466507
(220) 2017 01 23
SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Solven Grupa Finansowa

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pożyczki [finansowanie], pożyczki
ratalne, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, zarządzanie finansami, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
usługi obsługi płatności, usługi uwierzytelniania i weryfikacji
transakcji, emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe.
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dzianina [odzież], daszki [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kalosze, kapelusze, kaptury [odzież],
kąpielówki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie spodnie, kurtki [odzież], kurtki pikowane
[odzież], kurtki puchowe, kurtki sportowe, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki futrzane, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia
głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet,
obuwie dla dzieci, obuwie damskie, obuwie codzienne, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne,
obuwie sportowe, odzież, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież męska, odzież sportowa, odzież
wełniana, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia
dla mężczyzn, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia głowy
z daszkiem, paski do butów, paski [odzież], paski skórzane,
paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny
[narzutki], peleryny [płaszcze], pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, prochowce, pulowery, rękawiczki
[odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, skarpety sportowe, slipy
męskie, figi damskie, spodenki, spodnie, spodnie dresowe,
spodnie od dresu, spodnie sportowe, spódnice, staniki, stroje
jednoczęściowe, stroje kąpielowe monikini, stroje plażowe,
stroje sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry rozpinane,
swetry polo, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem,
swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale, szaliki, szorty, szorty kąpielowe, szorty sportowe, tshirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, podomki [szlafroki], bikini, biustonosze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje
energetyczne.
466521
(220) 2017 01 23
GLORYA - BUDZYŃSKI, KRYSIŃSKI, SOKOŁOWSKI
SPÓŁKA JAWANA, Warszawa
(540) WARSAW ATHLETIC DEPT.

(210)
(731)

466519
(220) 2017 01 23
GLORYA - BUDZYŃSKI, KRYSIŃSKI, SOKOŁOWSKI
SPÓŁKA JAWANA, Warszawa
(540) GLORYA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 04.02.11
(510), (511) 18 chlebaki, torby, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, 25 bandany na szyję,
bezrękawniki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, buty sportowe,
buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe,

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 04.02.11, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 18 chlebaki, torby, torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, 25 bandany na szyję,
bezrękawniki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, buty sportowe, buty sznurowane, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, dzianina [odzież], daszki [nakrycia głowy], daszki
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kalosze, kapelusze,
kaptury [odzież], kąpielówki, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo, koszulki
polo z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie spodnie, kurtki [odzież],
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kurtki pikowane [odzież], kurtki puchowe, kurtki sportowe,
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki
futrzane, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce
[odzież], nakrycia głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie damskie,
obuwie codzienne, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, odzież, odzież
codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla
kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież męska,
odzież sportowa, odzież wełniana, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, okrycia wierzchnie
[odzież], okrycia głowy z daszkiem, paski do butów, paski
[odzież], paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane
z imitacji skóry, paski z materiału, pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież], peleryny [narzutki], peleryny [płaszcze],
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki,
podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami,
prochowce, pulowery, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skarpetki wełniane, skarpety
do kostek, skarpety sportowe, slipy męskie, figi damskie,
spodenki, spodnie, spodnie dresowe, spodnie od dresu,
spodnie sportowe, spódnice, staniki, stroje jednoczęściowe,
stroje kąpielowe monikini, stroje plażowe, stroje sportowe,
sukienki damskie, swetry, swetry rozpinane, swetry polo,
swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, swetry z półgolfem, szale,
szaliki, szorty, szorty kąpielowe, szorty sportowe, t-shirty
z krótkim rękawem, ubrania codzienne, podomki [szlafroki],
bikini, biustonosze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje
energetyczne.

Nr ZT10/2017

466549
(220) 2017 01 24
MICHALCZUK JAN FIRMA HANDLOWA ENERGETYKA
II, Bielsk Podlaski
(540) EKOGROSZEK EXTRA Bez cienia Kamienia!

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 24.17.04
(510), (511) 4 węgiel.
466555
(220) 2017 01 24
TARGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Targeo
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych.
(210)
(731)

466561
(220) 2017 01 24
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) hurt&detal ogólnopolskie pismo rynku fmcg
(210)
(731)

466532
(220) 2017 01 05
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) V Ułański ADVOCAAT ułańska

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma drukowane [periodyki], 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210) 466566
(220) 2017 01 24
(731) KOGUT ARKADIUSZ WAY2CHAMP, Barcice
(540) WAY2CHAMP

(531)

27.05.01, 05.03.02, 01.01.01, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.18,
24.05.03, 24.05.07, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), likiery,
alkoholowy ajerkoniak, likiery kremowe, napoje alkoholowe
niskoprocentowe.

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci
Internet w związku z e-bookami, suplementami diety, akcesoriami sportowymi, odzieżą sportową i sprzętem do treningów sportowych, 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, trening osobisty [szkolenie], organizowanie
obozów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych.

Nr ZT10/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

63

(210) 466567
(220) 2017 01 25
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) innbio NATURALNY OGRÓD WARZYWA NAWÓZ
ORGANICZNY DORODNE I ZDROWE WARZYWA BEZ
CHEMII

(210) 466569
(220) 2017 01 25
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) innbio NATURALNY OGRÓD OWOCE NAWÓZ
ORGANICZNY DORODNE I ZDROWE OWOCE BEZ
CHEMII

(531) 05.03.13, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby,
środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje i spoiwa
przeznaczone dla przemysłu.

(531) 05.07.08, 05.07.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby,
środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje i spoiwa
przeznaczone dla przemysłu.

(210) 466568
(220) 2017 01 25
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) innbio NATURALNY TRAWNIK NAWÓZ ORGANICZNY
PIĘKNY, ZDROWY I SOCZYŚCIE ZIELONY TRAWNIK
BEZ CHEMII

(210) 466570
(220) 2017 01 25
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) innbio KWIATY DOMOWE I BALKONOWE NAWÓZ
ORGANICZNY PIĘKNE, KWITNĄCE I ZIELONE KWIATY
DOMOWE BEZ CHEMII

(531) 05.03.13, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby,
środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje i spoiwa
przeznaczone dla przemysłu.

(531) 05.03.13, 05.05.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby,
środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje i spoiwa
przeznaczone dla przemysłu.
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466595
(220) 2017 01 25
PROFILOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboszyce
(540) Profilook

(210)
(731)

(531) 02.09.12, 02.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty, antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowe woski do podłóg, antystatyczne
preparaty do celów domowych, olejki aromatyczne, barwniki do użytku domowego, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, środki do prania, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do czyszczenia rur odpływowych, detergenty,
mydła, olejki, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczka
kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, odświeżacze
do ust, odświeżacze powietrza, preparaty do opalania,
perfumy, wyroby perfumeryjne, płyny po goleniu, pasty
do podłóg, pomadki do ust, szampony, środki do depilacji,
toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna,
farby do włosów, płyny do płukania, wybielacze do tkanin,
maseczki kosmetyczne, środki do polerowania, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, balsamy do ciała, sole kąpielowe, płyny do kąpieli, preparaty
do szorowania podłóg, dezodoranty, 35 usługi świadczone
przez sklepy detaliczne lub hurtownie za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy,
sklep internetowy z asortymentem produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodarczej oraz innych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, badanie
rynku, zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii publicznej,
badania marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), edytorskie usługi w zakresie
reklamy, eksport - import, fakturowanie, zamówienia handlowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
komputerowe bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pliki komputerowe dla osób
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, 39 dostarczanie przesyłek, dostarczanie
paczek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie.
(210) 466599
(220) 2017 01 25
(731) GURZYŃSKA IZABELA NITROSYSTEM, Małki
(540) Turbo Grosik
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

466606
(220) 2017 01 26
4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki

Nr ZT10/2017

(540) tetrix
(510), (511) 35 sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie
w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw
oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, raportowanie
w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw
oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia w zakresie dystrybucji
towarów, łańcucha dostaw dot. w/w oprogramowania.
466608
(220) 2017 01 26
4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) TETRIX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację,
rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji
towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, 42 projektowanie
oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację,
realizację, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji
towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia w zakresie dystrybucji towarów, łańcucha dostaw dot.
w/w oprogramowania.
(210) 466626
(220) 2017 01 19
(731) PRZYBYŁ JAROSŁAW, Mielno
(540) POWER DUCK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, woda.
466629
(220) 2017 01 20
INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) SB7
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe elementy mocujące dla kolejnictwa:
łapy, metalowe sprężyste łapki do mocowania szyn, kotwy,
uchwyty, łączniki.
466630
(220) 2017 01 20
POLSKIE PĄCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Stara Pączkarnia od 1989

(210)
(731)

Nr ZT10/2017
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(531) 08.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, snack-bary, usługi barowe, bary, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi
kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 466637
(220) 2017 01 20
(731) MALICKI MARCIN F.H. ALTERNATYWA, Tarnów
(540) RÊVE DE CHANTELLE
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
466651
(220) 2017 01 21
BALICKI EDWARD AZCO POLSKIE MEBLE BIUROWE,
Bielsko-Biała
(540) MASSONI
(510), (511) 20 blaty stołowe, drzwi do mebli, kredensy,
krzesła, meble, meble biurowe, meble metalowe, osprzęt
niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity [meble], siedzenia metalowe,
stojaki na książki [meble], stojaki, półki, stoły, stoły kreślarskie,
stoły metalowe, szafki zamykane, szafy wnękowe, taborety,
taborety ze schodkiem [meble], wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące przepierzenia
[meble], wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, wyroby stolarskie, zawiasy niemetalowe, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli i akcesoriów, usługi prowadzenia sprzedaży mebli i akcesoriów
za pośrednictwem Internetu, usługi polegające na umożliwieniu klientom dokonywania zakupów za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, usługi polegające na prezentacji
mebli i akcesoriów za pośrednictwem Internetu celem umożliwienia ich oglądania, oceniania i zakupu, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 40 informacje o obróbce materiałów,
obróbka drewna, polerowanie materiałami ściernymi, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, ścinanie
i obróbka drewna, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i aranżacja wnętrz, projektowanie mebli,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi graficzne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury wnętrz, wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)
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466659
(220) 2017 01 23
ENRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wołomin
(540) ENRECO
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 pompy ciepła, urządzenia i instalacje
chłodnicze.
466661
(220) 2017 01 23
KACZYKOWSKI TOMASZ PAWEŁ SERVICE TEAM,
Nowa Wieś Lęborska
(540) TV zakupy

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach
detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania
komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich,
sprzętu audiowizualnego, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji również internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, usługi reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni na reklamę,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób
trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja towarów poprzez telewizję, radio i Internet.
466665
(220) 2017 01 23
LUDEW DOMINIK MARIUSZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Kraków
(540) KLINIKA RUCZAJ

(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia, konsultacje lekarskie specjalistyczne.
(210) 466667
(220) 2017 01 23
(731) JANUSZKIEWICZ ALICJA AMJ, Wrocław
(540) baloon

(531) 18.01.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, bieżnikowane opony, łańcuchy antypoślizgowe
na opony, łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], opony, opony do autobusów, opony do kół pojazdów,
opony do kół pojazdów leśnych, opony do kół pojazdów
mechanicznych, opony do pojazdów, opony do pojazdów
ciężarowych, opony do pojazdów dostawczych, opony
do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów mechanicznych, opony do pojazdów
rolniczych, opony do samochodów, opony regenerowane,
opony z kolcami do pojazdów, opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu, opony z kolcami
wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, pokrowce
na opony, przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony,
obręcze do kół samochodowych, obręcze kół do pojazdów,
obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze kół pojazdów, 37 mycie pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów,
mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie pojazdów
mechanicznych, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa opon do pojazdów, konserwacja i naprawa
pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, konserwacja lub
naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów.
466691
(220) 2017 01 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) 1936 TYMBARK CYTRONETA
(210)
(731)

(531) 05.07.12, 19.07.01, 11.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, owoce kandyzowane, 32 wody
mineralne i gazowane, napoje gazowane, lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje owocowe, napoje
z soków owocowych, napoje na bazie owoców lub warzyw,
nektary owocowe, syropy owocowe, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, sorbety, pastylki do napojów gazowanych, piwa.
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466692
(220) 2017 01 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Cardivit tabletki z Wadowic

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty multiwitaminowe,
mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów
farmaceutycznych.
(210) 466707
(220) 2017 01 26
(731) YIFANG YANG, Wólka Kosowska
(540) XUPING BIŻUTERIA
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie (tj. sztuczna biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych).
(210) 466712
(220) 2017 01 26
(731) GUZIK ZBIGNIEW F.H.U. TRANS-GUZIK, Juszczyn
(540) TRANS-GUZIK
(510), (511) 39 logistyka transportu, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport, transport lądowy, usługi transportowe, usługi
transportu drogowego.
466714
(220) 2017 01 26
ZALEWSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ROTEX, Zabrze
(540) ROTEX
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, timesharing nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 budownictwo, budowa nieruchomości, budowa pomieszczeń, budowa fabryk, nadzór
budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, konsultacje budowlane, zarządzanie projektem budowy, usługi
zarządzania budową, naprawcze roboty budowlane, usługi
doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne, udzielanie informacji budowlanych, usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi montażowe rusztowań
budowlanych, usługi budowlane i naprawy budynków, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa
lub konserwacja transporterów, naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, konserwacja samochodów,
konserwacja silników spalinowych, konserwacja i naprawa
(210)
(731)
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silników, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy łub
konserwacja samochodów, konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów, konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, naprawa
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, naprawa
i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, stacje
obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych
lądowych pojazdów silnikowych, kontrola samochodów
i ich części przed konserwacją i naprawą, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa elementów silników, wulkanizacja opon samochodowych, naprawa
sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa filtrów do maszyn
i silników, instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, usługi pomocy w przypadku awarii samochodu, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
silników elektrycznych, naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i silników do nich, mycie pojazdów, mycie
pojazdów mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, 39 transport, transport lądowy, transport promowy, transport łodziami, transport statkami, transport kontenerowcami, transport
kontenerów, transport samochodowy, transport pojazdów,
transport drogowy, transport morski, transport wodny,
transport ładunków, transport towarów, transport paczek,
organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja
transportu, rezerwowanie transportu, usługi transportowe,
strzeżony transport towarów, transport drogowy ładunków,
strzeżony transport ciężarówkami, transport ładunków statkiem, transport towarów statkiem, transport drogą kurierską,
transport i składowanie, usługi transportu ładunków, usługi
transportu promowego, usługi transportu pojazdami, usługi
transportu drogowego, organizowanie transportu paczek,
organizowanie transportu promami, usługi transportu wodnego, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu towarów, usługi pośrednictwa transportowego,
transport ładunku drogą wodną, transport i dostawy towarów, transport i składowanie towarów, transport ładunku
pojazdem lądowym, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi
transportu drogowego ładunków, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, organizowanie transportu lądowego paczek, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie
towarów podczas transportu, magazynowanie ładunku
przed transportem, usługi agencji transportowej w zakresie
organizowania transportu towarów, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, transport pojazdami do ciężkich
ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych,
odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, udzielanie informacji dotyczących
transportu drogowego, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, usługi w zakresie transportu towarów, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania
transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, dystrybucja [transport] produktów
dla sprzedaży detalicznej, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, transport pojemników do przewozu ładunków ciężarówką, usługi w zakresie organizowania transportu
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drogowego, udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym,
usługi informacyjne związane z transportem towarów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, usługi
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu
samochodowego, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, wypożyczanie samochodów, wynajem samochodów, rezerwacja
wypożyczanych samochodów, wynajem samochodów ciężarowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, usługi
wynajmu pojazdów samochodowych, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza
samochodów osobowych i ciężarówek .
(210) 466716
(220) 2017 01 26
(731) TECHNOWORLD a.s., Lety, CZ
(540) TW TECHNOWORLD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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, 37 aktualizacja komputerowego sprzętu
sieciowego i telekomunikacyjnego, konserwacja systemów
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektronicznych, usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja programów komputerowych, naprawa oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji programów
komputerowych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego.
(210) 466724
(220) 2017 01 26
(731) KĘDZIORA OLIWIA, Warszawa
(540) Kwartet Owee
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo
w zakresie reklamy i promocji, działalność reklamowa, marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, promowanie koncertów muzycznych, usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej płyt muzycznych, usługi sprzedaży online płyt muzycznych, usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne,
organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk,
pokazów spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz
kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem słuchaczy i widzów, produkcja i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja nagrań muzycznych, prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawia-
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nie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych
na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów
muzycznych na żywo.
466733
(220) 2017 01 26
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., Nowy Jork,
US
(540) TEEN VOGUE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okucia metalowe do obuwia, akcesoria na szyję.
(210)
(731)

466749
(220) 2017 01 26
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań
(540) BeCreo
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nauczania dzieci,
urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne dla dzieci, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami
instruktażowymi, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
szkolenia dla dzieci w zakresie programowania komputerów,
usługi edukacyjne dla dzieci dotyczące pisania programów
komputerowych.

(210)
(731)

466750
(220) 2017 01 25
MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM
REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków
(540) FIZJOSPORT centrum rehabilitacji funkcjonalnej

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, analiza zachowania do celów medycznych, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, badania medyczne, badania przesiewowe [skriningowe], badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności
fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa
opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie
protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w
zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników
dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące
masażu, konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku),
masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich,
masaże, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane
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z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, osteopatia,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, rehabilitacja fizyczna,
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia ciepłem [medyczna], terapia
zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących akupunktury,
udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi fizjoterapii,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie
leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, usługi opieki zdrowotnej, usługi paramedyczne, usługi podologa, usługi poradnictwa medycznego, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne, usługi
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie badań lekarskich,
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała,
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
(210) 466759
(220) 2017 01 26
(731) GŁOGOWSKI TOMASZ AB SOLUTION, Warszawa
(540) Fabryka Ciepła
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
466774
(220) 2017 01 27
EKOTECH INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AgroSupra S

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa.
(210) 466782
(220) 2017 01 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) V-MAX
(510), (511) 32
napoje
energetyzujące,
bezalkoholowe.

napoje
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466783
(220) 2017 01 27
INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) Osiedle Arkadia w harmonii z naturą
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(210) 466815
(220) 2017 01 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Słoneczny ogród

(531) 07.01.24, 05.01.02, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych
i usługowych, roboty budowlano-montażowe.
(210) 466801
(220) 2017 01 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) DJ

(531) 05.03.15, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych, mieszanki warzywne, przeciery warzywne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, owoce w słoikach,
owoce w puszkach, przetwory warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, przeciery owocowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, grzyby konserwowane, kompoty owocowe, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, konserwy warzywne, marmolada.
(210) 466817
(220) 2017 01 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) DREAM BEAN COFFEE

(531) 02.01.09, 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 29 orzeszki arachidowe solone, orzeszki arachidowe w posypce słodkiej lub słonej, przekąski ziemniaczane,
przekąski z owoców lub warzyw, przekąski na bazie orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 precelki, krakersy solone, przekąski z produktów zbożowych,
przekąski słone lub słodkie na bazie mąki, kukurydza prażona (popcorn), kukurydza przetworzona, kukurydza prażona
w kuchence mikrofalowej, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe,
słone wypieki, wyroby piekarnicze i cukiernicze .
466803
(220) 2017 01 16
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN
(540) PurePlus
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.07.01, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 30 ziarna kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, koncentraty kawy, ekstrakty z kawy, napoje kawowe
i na bazie kawy, substytuty kawy, kawa, kawa mielona, kawa
nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa
granulowana, kawa bezkofeinowa, mrożona kawa, kawa niepalona, kapsułki z kawą.
466824
(220) 2017 01 29
MENŻYŃSKA ILONA MARIA FIZJOSPORT CENTRUM
REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ, Kraków
(540) FIZJOSPORT CENTRUM REHABILITACJI
FUNKCJONALNEJ
(510), (511) 44 akupunktura, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosmetyczna, analiza zachowania do celów medycznych, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, aromaterapia, badania medyczne, badania przesiewowe (skriningowe), badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności
fizycznej, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), domowa
opieka pielęgniarska, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie
protez kończyn, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych,

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
466809
(220) 2017 01 13
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN
(540) GOLDEN ICEPURE
(210)
(731)
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doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi (w
zakresie zdrowia), doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
fizjoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu,
konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż,
masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny
siatsu, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaże,
medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka
zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z osteopatią,
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, osteopatia, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług medycznych,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia ciepłem (medyczna), terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących
chiropraktyki, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne), usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
usługi fizjoterapii, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi opieki zdrowotnej,
usługi paramedyczne, usługi podologa, usługi poradnictwa
medycznego, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała,
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
466845
(220) 2017 01 30
CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) CREATON
(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), armatura
do przewodów metalowa, metalowe materiały dachowe,
bramy metalowe, drzwi metalowe, blacha, boazeria metalowa, drut metalowy, pręty, kształtowniki, drut zbrojeniowy,
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, panele i kasetony
dla budownictwa, rynny metalowe, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, maszty i słupy metalowe, sufity metalowe, okna metalowe, drobnica żelazna, liny metalowe, okucia budowlane metalowe, okucia metalowe do mebli, kable
metalowe, łaty metalowe, osprzęt metalowy do elementów
budowlanych z ceramiki i z tworzywa sztucznego, przewody
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe metalowe, przewody do drenażu metalowe, rury
i rurki metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, taśmy żelazne, wyroby ślusarskie, zbrojenia betonu metalowe, podłogi metalowe, blacharskie materiały budowlane, 17 kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały termoizolacyjne,
19 materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokrywania (niemetalowe), dachu azbestocement, beton, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, cement,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, cegły, drewno budowlane, drewno na profile,
drewno obrobione, budowlane konstrukcje niemetalowe,
budowlane płyty niemetalowe, nadproża niemetalowe,
dachówki niemetalowe, gips, glina, glina do wyrabiania: cegieł, dachówek, kafli, glina garncarska, gonty, granit, gzymsy niemetalowe, kamień, kamień budowlany, kafle, krokwie
dachowe, materiały ognioodporne niemetalowe, mozaika
dla budownictwa, obudowy kominowe, płatwy (dachówki),
płyty faliste, włókno cementowe, pokrycia ścian niemetalowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, płyty niemetalowe,
pokrycia dachów drenażowe niemetalowe, rury spustowe
niemetalowe, rynny, rynny dachowe niemetalowe, sklejka,
surowiec ceramiczny, szamota, szkło budowlane, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, dachówki cementowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badania rynku, badania
marketingowe, promocja sprzedaży, wystawy handlowe,
promocja sprzedaży dotycząca zakładów dacharskich, organizowanie losowania nagród i konkursów, agencje informacji handlowej, handel detaliczny materiałami budowlanymi,
instalacjami fotowoltaicznymi i materiałami uszczelniającymi, tworzenie projektów do celów reklamowych, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem
Internetu takich towarów jak: dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, rynny metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, materiały budowlane metalowe,
blacha, budowlane materiały metalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne
niemetalowe, dachówki niemetalowe, pokrycia dachów niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie budownictwa, naprawy, usługi
instalacyjne, usługi budowlano - remontowe w zakresie: budynków, robót wykończeniowych, suchej zabudowy wnętrz,
montażu stolarki budowlanej, robót posadzkarskich, lakierowanie, malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze
lub dekarstwo, budowa domów, pawilonów i sklepów tar-
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gowych, nadzór budowlany, informacja budowlana, instalowanie drzwi i okien, budownictwo mieszkaniowe, hotelowe
i przemysłowe, budowa i naprawa magazynów, rozbiórka
budynków, układanie nawierzchni drogowych, usługi w zakresie wiercenia studni, usługi zabezpieczania budynków
przed wilgocią, izolowanie budynków, usługi instalacyjne,
w tym usługi w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, usługi pomocnicze w budownictwie, instalacja
i naprawy maszyn, wynajem sprzętu budowlanego, wszelkie
naprawy, które nie prowadzą do przeróbki materiałów w zakresie budownictwa.
(210) 466853
(220) 2017 01 30
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Wiem. Czuję... Pomagam!
(510), (511) 16 materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji papierowej, prospekty, zeszyty,
zeszyty ćwiczeń, artykuły papiernicze do pisania, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], materiały fotograficzne, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, podręczniki [książki],
teczki papierowe, maty papierowe, podstawki papierowe,
bloki papierowe, torby papierowe, karty upominkowe, bony
upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe
artykuły piśmienne, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
artykuły papiernicze na przyjęcia, 35 doradztwo zawodowe
inne niż związane z edukacją i szkoleniami, pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
charytatywnej, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo związane z problematyką aktywizacji zawodowej, reklamy telewizyjne, produkcja reklam telewizyjnych, biznesowe usługi konsultacyjne
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi doradcze
w zakresie komercyjnej i niekomercyjnej działalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego, usługi administracji
biznesowej, prace biurowe, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, pośredniczenie
w zarządzaniu procesami funkcjonowania organizacji pomocowych, centrów think tank, porady i doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące pomocy w sprawach zatrudnienia oraz prowadzenia
działalności gospodarczej w przypadkach nierównego traktowania oraz przemocy w rodzinie, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą czy w ramach NGO albo fundacji i stowarzyszeń, gospodarcze usługi
konsultingowe, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu gospodarczego, udzielanie informacji w dziedzinie doradztwa biznesowego, usługi w zakresie mediacji
(pomoc w zarządzaniu biznesowym i promocja sprzedaży
dla osób trzecich), pośrednictwo w doborze partnerów biznesowych oraz podmiotów świadczących usługi pomocowe z osobami i podmiotami potrzebującymi, dystrybucja
materiałów i gadżetów reklamowych oraz próbek i materiałów obrandowanych, w szczególności koszulek, notesów,
długopisów, filiżanek, smyczy do wieszania telefonów, zewnętrznych pamięci USB, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji
charytatywnych, organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele
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charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 41 szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], organizowanie
i prowadzenie szkoleń, usługi edukacyjne, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, doradztwo zawodowe,
edukacja zawodowa, doradztwo zawodowe [edukacja],
usługi przekwalifikowania zawodowego, ocena orientacji
zawodowej, trening umiejętności zawodowych, udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, doradztwo zawodowe
[doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe], przygotowanie
zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego [doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe], skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie
doradztwa zawodowego, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, usługi doradztwa związane
z umiejętnościami zawodowymi, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, kursy
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery
zawodowej, publikacje elektroniczne książek oraz czasopism
i periodyków, usługi sprawozdawcze i prowadzenie dzienników internetowych mianowicie blogów internetowych także
w zakresie działalności charytatywnej oraz procesów gospodarczych i społecznych, usługi dobroczynności w dziedzinie
przejęcia patronatu w dziedzinie gospodarki i sztuki, usługi
kojarzenia pomocy osobom przed formami nietolerancji
i nierównego traktowania mianowicie udzielenie pomocy
organizacyjnej oraz zarządczej na rzecz osób trzecich (usługa kojarzenia partnerów biznesowych), usługi edukacyjne
i szkoleniowe, prowadzenie kursów, seminariów, warsztatów
i zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki,
organizacja i realizacja konferencji i sympozjów, szkolenia
on-line, produkcja telewizyjna, telewizyjne usługi rozrywkowe, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych,
udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych,
realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych, prezentowanie programów
telewizyjnych, działalność sportowa i kulturalna, organizacja
i przeprowadzanie konkursów, wystaw, kongresów, kursów,
warsztatów w celach edukacyjnych i kulturalnych oraz rozrywkowych, usługi w zakresie publikacji i edycji gazet, książek i czasopism.
(210) 466861
(220) 2017 01 30
(731) TOMCZUK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Apteka Senior.pl

(531)

02.01.23, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i perfumy, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, środki
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sanitarne będące środkami toaletowymi, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła lecznicze, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, płyny
po goleniu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia., preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, przeciwpotowe mydła, szampony, 5 wyroby farmaceutyczne, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, preparaty weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania,
żywność dla niemowląt, witaminy, plastry, bandaże, środki
dezynfekujące, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do kąpieli
do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, środki grzybobójcze i chwastobójcze, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, zioła lecznicze, mineralne suplementy diety, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji włosów, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, biologiczne
preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne,
woda termalna, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia apteki, usługi prowadzenia aptek w zakresie sprzedaży leków
i produktów farmaceutycznych, usługi prowadzenia sklepów
w zakresie sprzedaży kosmetyków i artykułów toaletowych,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej.
466862
(220) 2017 01 30
S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) S MALL

(210)
(731)

pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie nieruchomością,
agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, 37 budowa i naprawa magazynów,
budowa stoisk i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
okien, deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa budowlanego, montaż drzwi i okien, konsultacje budowlane, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, izolowanie budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów.
(210) 466865
(220) 2017 01 30
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) V-MAX energy drink

(531) 03.13.05, 25.07.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32
napoje
energetyzujące,
bezalkoholowe.
466874
(220) 2017 01 30
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) E ekosystem
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], zarządzanie hotelami, agencje informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, usługi
marketingowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów,
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(531)

25.07.07, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 35 komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych , systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, wynajem sprzętu do przetwarzania danych.
466875
(220) 2017 01 30
S & D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) S&D LINGERIE
(210)
(731)

(531)

24.17.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
466876
(220) 2017 01 30
SADKA EWA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Międzyzdroje
(540) Giovani Coffee

(210)
(731)
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(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 aromaty kawowe, gofry, czekolada, czekolada
pitna, gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, jogurt
mrożony jako lody spożywcze, kawa, lody, lód naturalny lub
sztuczny, tarty z owocami, naleśniki, napoje kawowe z mlekiem, bułki, sorbety jako lody, napoje na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, 43 bar szybkiej obsługi - snackbary, kafeterie , bufety, usługi restauracyjne, usługi barowe.
(210) 466888
(220) 2017 01 30
(731) BARTNICKI MARCIN MARPLEX, Choszczówka Stojecka
(540) OPAKOWANIA MARPLEX

(531) 19.09.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne.
(210) 466895
(220) 2017 01 30
(731) NOWAKOWSKI MARCIN P.H. EMEN, Komorzewo
(540) m radiator

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 chłodnice do silników.
(210) 466904
(220) 2017 01 30
(731) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów
(540) K K&K INVESTMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów targowych, budownictwo, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków,
konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż rusztowań, murarstwo, montaż drzwi i okien,
rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, usługi dekarskie, układanie
kabli, usługi hydrauliczne.
(210) 466906
(220) 2017 01 30
(731) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów
(540) K K&K GROUP
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów targowych, budownictwo, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków,
konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż rusztowań, murarstwo, montaż drzwi i okien,
rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, usługi dekarskie, układanie
kabli, usługi hydrauliczne.
466911
(220) 2017 01 30
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) EM EMTRACK

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], 35 zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług,optymalizacja
stron internetowych,komputerowe zarządzanie plikami,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych , systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], oprogramowanie jako usługa, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, konwersja
danych i programów komputerowych [inna niż konwersja
fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych.
(210) 466950
(220) 2017 01 31
(731) ZOOT a.s., Praga 5, CZ
(540) ZOOT.
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(531) 24.17.02, 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki. torby podróżne, portmonetki wielofunkcyjne, parasole, plecaki, torby, torby na zakupy, etui
na klucze, portfele skórzane, walizki podróżne, teki, dyplomatki, walizki, walizki biznesowe, przeciwsłoneczne parasole,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, podkoszulki, bielizna osobista, rajstopy bez
pięt, spodenki, eleganckie buty wyjściowe, szorty, kapelusze, czapki [nakrycia głowy], halki [bielizna], kombinezony
[odzież], odzież gotowa, gorsety [bielizna damska], kostiumy,
koszule, płaszcze kąpielowe, krawaty, maski na oczy do spania, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, obuwie
plażowe, buty sportowe, obuwie, odzież nieprzemakalna,
stroje plażowe, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież,
paski [odzież], pantofle bez napiętka, fular [ozdobne krawaty], peleryny [płaszcze], kąpielówki, podwiązki, poncza, skarpetki, rajstopy, pończochy, piżamy, rękawiczki, kurtki [odzież],
sandały, halki, półhalki, obuwie sportowe, podkoszulki sportowe, spódnice, bandany na szyję, szale, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, kamizelki, fartuchy [odzież], szmizetki, podomki [szlafroki], berety, body [bielizna], mycki, piuski,
botki, płaszcze, majtki, spodnie, poszetki, kołnierze, narzutki
na ramiona [odzież], biustonosze, boa, buty sznurowane,
opaski na głowę, garnitury, minispódniczki, kostiumy kąpielowe, pulowery, długie luźne stroje, swetry, paski, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania rynku i badania marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie
w zakresie zamówień zakupowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież.
(210) 466951
(220) 2017 01 31
(731) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, Londyn, GB
(540) R REGINA KING SIZE FILTER

(531) 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 25.07.06, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy 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 do papierosów i cygar
wykonane z bursztynu, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice,
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe
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przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń,
woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, pudełka na zapałki, zioła do palenia,
tytoń do żucia.
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(540) wpsl

(210) 466953
(220) 2017 01 31
(731) SOSNOWSKI DAMIAN, Pruszków
(540) Dj Remix your the best events
(531) 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport lądowy, 44 badania medyczne,
badania rentgenowskie w celach medycznych, badania
przesiewowe, usługi badania wzroku, usługi medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, poradnictwo medyczne,
usługi opieki medycznej, usługi przychodni sportowo lekarskiej, usługi poradni okulistycznej, stomatologicznej,
otolaryngologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, dietetycznej, medycyny sportowej, chirurgiczno- urazowo
- ortopedycznej, usługi pracowni USG, RTG, EEG, EKG, fizjoterapii, usługi pracowni biometrii, usługi medyczne w formie medycznej pomocy domowej, usługi laboratorium
analitycznego, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, 45 ratownictwo wodne.
466967
(220) 2017 02 01
WIŚNIOWSKA KATARZYNA F.H.U. MONCZICZI,
Bielsko-Biała
(540) MONCZICZI
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu (jako
sklep on-line), następujących towarów: artykuły żywnościowe dla dzieci, soki, napoje, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
mydła, szampony, myjki do kąpieli, nocniki, nakładki sedesowe, okrycia kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka dziecięca, zabawki kąpielowe, nosidełka, pościele, odzież
dziecięca (bluzki, dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki,
rajstopy, spódnice, spodnie, sweterki), bielizna dla dzieci
(skarpety, śpiochy, pół śpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, odzież ciążowa, przewijaki, chodziki,
huśtawki, sanki, łyżwy, książki, wydawnictwa dla dzieci,
kocyki, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, pieluchy, kremy i maści
lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki lecznicze dla niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce,
smoczki do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących
dzieci, śliniaki, foteliki samochodowe dla dzieci, krzesełka,
krzesełka do karmienia dzieci, leżaki, kojce dla dzieci, łóżka
dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróżne, nadstawki
do łóżek, meble dla dzieci, rowerki dziecięce, hulajnogi,
zabawki, zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki,
przytulanki, maskotki, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej.

(210)
(731)
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi
w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne,
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi w zakresie produkcji muzycznej, rozrywka z udziałem muzyki, usługi klubowe [rozrywka], rozrywka
w postaci koncertów, rozrywka w formie pokazów świetlnych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką,
rozrywka w postaci występów orkiestr, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, rozrywka w postaci spektakli
połączonych z kolacją, usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy
urodzinowe, zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie i prowadzenie koncertów, orkiestry prowadzenie koncertów, rozrywka, producenckie usługi
muzyczne.
(210)
(731)

466954
(220) 2017 01 31
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWOLEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 466973
(220) 2017 02 01
(731) PLĄSKOWSKI ARTUR, Krośniewice
(540) HERO
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owsianka i grysik, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców.
(210) 466983
(220) 2017 02 01
(731) KOZIOŁ LESZEK, Zielonka
(540) RADIO WIELKOPOLSKA

(531) 04.01.01, 04.01.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i ubrania, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, apaszki, chustki, bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję,
body, bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia,
apaszki, kapelusze, nakrycia głowy, czepki, czubki do butów,
długie luźne stroje, dzianina, espadryle, etole, futra, fartuchy,
kalosze wkładane na obuwie, kamizelki, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, kwefy, podwiki,
legginsy, liberie, majtki , mankiety, mantyle, mufki, narzutki
na ramiona, nauszniki, obuwie, ocieplacze, odzież, okucia
metalowe do obuwia, opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pelerynki, podeszwy butów, podkoszulki, podwiązki, pończochy, pulowery, rajstopy,
rękawice narciarskie, rękawiczki, sandały, sari, sarongi, skarpetki, spódnice, spódnico spodenki, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
wyroby pończosznicze, bluzy, bluzy z kapturem, T-shirty, koszulki, dresy.
(210) 466981
(220) 2017 02 01
(731) KOZIOŁ LESZEK, Zielonka
(540) K2 WIN

(531) 06.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 5 naturalne środki lecznicze, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, lecznicze napoje izotoniczne, 29 batony energetyczne na bazie przetworzonych owoców, warzyw, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, batony
organiczne na bazie przetworzonych owoców i warzyw,
batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
kompozycje owoców przetworzonych, nasiona przetworzone, liofilizowane warzywa, owoce liofilizowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), suszone owoce, warzywa suszone, 30 batony
zbożowe i energetyczne, sproszkowane preparaty na bazie
cukru do przygotowania napojów izotonicznych, cukierki,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców, płatki
śniadaniowe zawierające owoce, owoce w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze zawierające owoce, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe,

(531) 05.05.19, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie
usług w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji
materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy
prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych,
informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzana zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji
informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości, 41 prowadzenia usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń
internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub telewizyjnych,
produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk
lub widowisk, produkcji filmów, usług studia nagrań, fotoreportaży, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania
scenariuszy, mikro-wydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.
(210) 466992
(220) 2017 02 01
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ZIELNIK ŚWIATA

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty farmaceutyczne, substancje i preparaty do celów farmaceutycznych,
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leki, substancje i preparaty wspomagające leczenie, preparaty wzmacniające organizm, środki wspomagające leczenie i podnoszące odporność organizmu, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, wyciągi
do celów leczniczych, zioła jednorodne lecznicze, lecznicze
mieszanki ziołowe, mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe
i owocowo-ziołowe o działaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych, herbaty ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe do celów leczniczych, herbaty lecznicze w torebkach do zaparzenia.
(210) 467003
(220) 2017 02 01
(731) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US
(540) DIAMONDTOP
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła wykonane z tektury falistej, warstwa płaska tektury
falistej, warstwa płaska tektury falistej używana w kartonowych pudłach i pudełkach, tektura falista używana w kartonowych pudłach i pudełkach.
(210) 467004
(220) 2017 02 01
(731) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US
(540) ENDURALINER
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła wykonane z tektury falistej, warstwa płaska tektury
falistej, warstwa płaska tektury falistej używana w kartonowych pudłach i pudełkach, tektura falista używana w kartonowych pudłach i pudełkach.
(210) 467005
(220) 2017 02 01
(731) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US
(540) ENDURAFLUTE
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła wykonane z tektury falistej, falowane wypełnienia
używane w kartonach i kartonowych pudłach i pudełkach.
(210) 467012
(220) 2017 02 02
(731) MARONA FILIP ŁUKASZ, Katowice
(540)

(531) 03.04.18
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
467040
(220) 2017 02 02
DĄBROWSKI WOJCIECH, OKOŃSKI PAWEŁ
WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) Wrocławski Teatr Komedia

(210)
(731)
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(531) 03.01.08, 03.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w zakresie reklamy i promocji, usługi reklamowe,
marketing imprez i wydarzeń, marketing, organizowanie
pokazów i wystaw dla celów reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia, obsługi wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi promocji i reklamy imprez
artystyczno - rozrywkowych, usługi w zakresie doradztwa
w profesjonalnym zarządzaniu klubami, centrami rozrywki,
rekrutacji aktorów i tancerzy, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, 41 usługi
rozrywkowe i rekreacyjne, imprezy kulturalne, informacje
dotyczące działalności kulturalnej, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie widowisk
w celach kulturalnych, produkcja przedstawień teatralnych,
przedstawienia teatralne, rozrywka teatralna, teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, usługi artystów estradowych, usługi
rezerwacji biletów do teatru, usługi teatralne, usługi w zakresie kultury, widowiska teatralne i widowiska muzyczne,
widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem
aktorów, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wystawianie
spektakli teatralnych.
(210) 467085
(220) 2017 02 03
(731) CHARĘZIŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa
(540) SMYKO-MULTISENSORYKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia edukacyjne, szkolenie dla
rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, warsztaty
w celach edukacyjnych, zajęcia zorganizowane dla dzieci,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne dla nauczycieli i dzieci.
(210) 467086
(220) 2017 02 03
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) NIE JESTEŚMY NA CHWILĘ JESTEŚMY NA ZAWSZE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy,
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy,
lód, 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne
w puszce dla młodych zwierząt, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
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(210) 467089
(220) 2017 02 03
(731) BRYL ŁUKASZ VERDE, Poznań
(540) G GUMMIE

(531) 27.05.01, 27.05.19, 02.09.01
(510), (511) 25 botki, buty za kostkę, dzianina [odzież], getry
[ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, ogrzewacze stóp [nieelektryczne], okrycia wierzchnie
[odzież], podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, sandały.
467092
(220) 2017 02 03
PETROLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PETROLOT
(510), (511) 4 paliwa płynne i gazowe, smary, oleje silnikowe, 35 prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży paliw płynnych i gazowych, ropy, nafty, olejów silnikowych,
smarów, eksport i import paliw płynnych i gazowych oraz
dodatków uszlachetniających do paliw, 37 usługi związane
z pracą portów lotniczych w zakresie tankowania samolotów, 39 magazynowanie, przechowywanie i dystrybucja paliw oraz produktów ropopochodnych, usługi transportowe
w zakresie przewozów towarów.
(210)
(731)

467096
(220) 2017 02 03
BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) Bio Virtus

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby kliniczne, 44 usługi medyczne.
467098
(220) 2017 02 03
BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) BioVirtus
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby kliniczne, 44 usługi medyczne.

(210)
(731)

467099
(220) 2017 02 03
BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) BioVirtus Research Site
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby kliniczne, 44 usługi medyczne.

(210)
(731)
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(210) 467154
(220) 2017 02 06
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Klub Klienta Zadomowieni
(510), (511) 35 reklama, badania marketingowe, badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, informacja
handlowa, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie i tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
produkcja filmów reklamowych, reklama zewnętrzna, usługi
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych,
informowanie oprowadzonej działalności gospodarczej,
wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
ulotek, prospektów, druków, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, przygotowywanie
reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, badania rynkowe w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, organizowanie badań
rynkowych we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promowanie towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi klubów klienta dla celów handlowych promocyjnych i/
lub reklamowych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi dystrybucji materiałów reklamowych
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz
analizy finansowe i inwestycyjne, wydawanie kuponów rabatowych, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
usługi w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne dla
młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele
podróżnicze dla młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie
budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz
budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi
i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń
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elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(210) 467157
(220) 2017 02 06
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) Fercan
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako
pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych.
(210) 467171
(220) 2017 02 06
(731) KOŚCIESZA WOJCIECH HUX, Podegrodzie
(540) Placepark
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, marketing internetowy, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania społecznością on-line, 38 przesyłanie wiadomości za pomocą sie-
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ci internetowej (web messaging), przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, telekomunikacja
informacyjna (w tym strony internetowe), transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, 41 rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, usługi rozrywkowe oferowane w systemie online z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(210) 467172
(220) 2017 02 06
(731) KULCZYCKI MACIEJ, Warszawa
(540) ACTIVE SOUL
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, 44 doradztwo dietetyczne, usługi dietetyków, planowanie i nadzorowanie diety,
usługi spa, masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, rehabilitacja fizyczna.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

464819, 465908, 466567, 466568, 466569, 466570, 466774

2

465908

3

457166, 461907, 464236, 464881, 464970, 464971, 465246, 465248, 465251, 465253, 465263, 465301, 465379,
465949, 466430, 466595, 466637, 466861

4

465089, 466549, 467092

5

459368, 464236, 464348, 464741, 464743, 464820, 464881, 464970, 464971, 465246, 465248, 465263, 465301,
465319, 465321, 465379, 465568, 465742, 465743, 465746, 465935, 465938, 465939, 465940, 465942, 465943,
465948, 465949, 465992, 466182, 466185, 466190, 466204, 466376, 466430, 466692, 466861, 466981, 466992

6

463189, 465089, 466629, 466845

7

465089, 465371, 466426, 466895

8

465330, 465642

9

458767, 459378, 459655, 460588, 461638, 461717, 461931, 462613, 463431, 464062, 464529, 464534, 464542,
464790, 464823, 464857, 464895, 464899, 464905, 464906, 464907, 464913, 464914, 464915, 464917, 464918,
464919, 464920, 465089, 465544, 465587, 465936, 466230, 466749, 466874, 466911

10

464850, 465742

11

457941, 458094, 464791, 465089, 465244, 465582, 465974, 466426, 466659, 466803, 466809

12

457941, 461638, 464384, 464791, 465089, 466667

14

464945, 465329, 465527, 466707

16

457241, 459378, 461717, 462343, 462613, 464371, 464529, 464534, 464542, 465122, 465322, 465527, 466208,
466230, 466325, 466561, 466853, 466983, 467003, 467004, 467005

17

457241, 465089, 466845

18

464743, 464938, 464939, 466519, 466521, 466950

19

463189, 465401, 465573, 465582, 466845

20

464945, 465115, 465455, 465582, 466651

21

461907, 464371, 464945, 465244, 465568, 465642, 466888

22

457241, 465455

24

464371, 465313

25

459378, 462343, 464348, 464653, 464743, 464938, 464939, 465313, 465322, 465329, 465476, 465552, 465994,
466217, 466376, 466519, 466521, 466733, 466875, 466950, 466973, 467012, 467086, 467089

28

459378, 461717, 464243, 465219, 465527, 466219, 466376, 466749

29

456992, 458217, 458870, 458874, 459282, 459673, 464236, 464945, 465249, 465315, 465569, 465656, 465935,
465938, 465939, 465940, 465942, 465943, 465948, 466280, 466691, 466801, 466815, 466981, 467086

30

458217, 459282, 459673, 463972, 464236, 464348, 464741, 464743, 464945, 464966, 464967, 464968, 465071,
465122, 465244, 465249, 465315, 465483, 465704, 465935, 465938, 465939, 465940, 465942, 465943, 465948,
466630, 466801, 466817, 466876, 466981, 467086

31

459282, 459673, 465743, 466182, 466185, 466190, 466204, 467086, 467157

32

459282, 459673, 462590, 462613, 464236, 464348, 464741, 464743, 464945, 465011, 465071, 465525, 465526,
465713, 466057, 466059, 466519, 466521, 466599, 466626, 466691, 466782, 466865, 467086

33

459282, 459673, 462590, 464945, 465370, 466532

34

459282, 463195, 466951
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1

2

35

456350, 457941, 459114, 459282, 459378, 459404, 459655, 459673, 460859, 461638, 461717, 462590, 462613,
463708, 463709, 463754, 464062, 464236, 464291, 464348, 464371, 464526, 464529, 464534, 464542, 464738,
464741, 464743, 464790, 464850, 464857, 464938, 464939, 464997, 465028, 465060, 465122, 465212, 465214,
465219, 465455, 465473, 465476, 465492, 465501, 465505, 465566, 465587, 465602, 465642, 465738, 465986,
465992, 465997, 466056, 466217, 466319, 466325, 466354, 466380, 466495, 466501, 466566, 466595, 466606,
466608, 466630, 466651, 466661, 466716, 466724, 466845, 466853, 466861, 466862, 466874, 466911, 466950,
466967, 466983, 467040, 467092, 467154, 467171

36

459114, 459378, 459655, 460342, 461638, 461717, 463189, 463754, 465028, 465212, 465214, 465566, 465738,
466354, 466501, 466507, 466714, 466853, 466862, 467154

37

458094, 458767, 461638, 461931, 463189, 463629, 464291, 465028, 465212, 465214, 465501, 465566, 465722,
465783, 465908, 466060, 466495, 466667, 466714, 466716, 466759, 466783, 466845, 466862, 466904, 466906,
467092, 467154

38

460588, 461931, 464526, 464699, 464743, 464790, 465122, 466325, 466983, 467171

39

459655, 459673, 460342, 461638, 462918, 463773, 464849, 465212, 465214, 465908, 465953, 465997, 466000,
466060, 466230, 466595, 466712, 466714, 466954, 467092, 467172

40

464542, 465089, 465319, 465321, 465401, 465908, 465986, 466230, 466651

41

456350, 459114, 459378, 461717, 461907, 462343, 462590, 462613, 462918, 463431, 463773, 464426, 464526,
464529, 464534, 464542, 464699, 464738, 464743, 464849, 464850, 464851, 464859, 464860, 464895, 464899,
464905, 464906, 464907, 464913, 464914, 464915, 464917, 464918, 464919, 464920, 465322, 465473, 465501,
465587, 465992, 466056, 466060, 466230, 466376, 466380, 466501, 466561, 466566, 466724, 466749, 466853,
466953, 466983, 467040, 467085, 467171, 467172

42

458094, 458767, 459378, 460588, 461638, 461931, 462613, 463189, 463708, 463709, 463773, 464062, 464743,
464790, 464823, 464857, 465060, 465089, 465722, 465908, 466380, 466501, 466555, 466606, 466608, 466651,
466716, 466874, 466911, 467096, 467098, 467099

43

458217, 460342, 462590, 462918, 464503, 464849, 464851, 464859, 464860, 465122, 465315, 465390, 465492,
465611, 465953, 466325, 466630, 466876

44

459114, 459378, 462613, 464699, 464849, 464850, 464851, 464859, 464860, 465319, 465321, 465492, 465651,
466214, 466380, 466665, 466750, 466824, 466954, 467096, 467098, 467099, 467172

45

456350, 459378, 460622, 461638, 463708, 463709, 464371, 465028, 466954, 467171

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

465301
467012
466691
465713
465476
464971
464970
467172

BLEND IT!
butoholiczka
CAD Market
Cardivit tabletki z Wadowic
CASUAL FILTER CIGARETTES
Chondrovet
Coffee Manzini La Passione per il Caffe!
COGNINET
CONTROLBOX
CREATON
Cupido fishing world
Cześć Gelato
DB MEDIA GROUP WARSZAWA
DIAMONDTOP
DIDI
Dj Remix your the best events
DJ
Dr. GF GLUTEN FREE PRODUCTS Since 1985
DREAM BEAN COFFEE
DYMARKI CK-A NOWA SŁUPIA
E ekosystem
e emtel system
ECUSOFT
EKOGROSZEK EXTRA Bez cienia Kamienia!
ELA PIORUN
Electro-line
Elektro-Energo-Projekt
EM EMTRACK
EMERGENCY MEDICAL INFO
KOPERTAZYCIA.PL
ence pence
ENDURAFLUTE
ENDURALINER
ENRECO
EPSP
E-SPORT
EURO CAR
EVE FEELS
Fabryka Ciepła
FC
Fercan
FINE CHOCOLATE ROSHEN Złota Kolekcja
FIORENTINA
FitLabs

465642
464371
459404
466692
463195
466190
465244
464699
465544
466845
466219
465315
456350
467003
461638
466953
466801
465483
466817
462343
466874
461931
458767
466549
465552
466426
465722
466911

1936 TYMBARK CYTRONETA
1936 TYMBARK VIT
4-BIKER
AA Ideal Tone
AA Matt Perfection
ACTIVE SOUL
AD 1321 ZAMKOWE BROWAR NAMYSŁÓW
EXPORT Z ZAMKU W NAMYSŁOWIE
POCZWÓRNIE CHMIELONE
ADLIKE
agent max hygiene&fresh
agent max power chlorine
AgroSupra S
aldik MAMY TO!
Alesto
ALIUD
AllstarMondo
Alusport
AMS
ANTYKWARIAT domowy
Apteka Senior.pl
aril cytrusowa bryza
aril magiczny ogród
aril wonny las
baloon
BeCreo
BESTELLE
Bezglutenowa mama.pl
Bio Virtus
BioVirtus Research Site
BioVirtus
Biovital – Bio-vitalność organizmu
Biovital – Twoje wsparcie dla biologii
organizmu
Biovital – wzmocnienie Bio-vitalności
organizmu
Biovital Complex – wzmocnienie
Bio-vitalności organizmu
Biovital Complex
Bio-vitalność organizmu
Biovitalność organizmu
BIURO 365
BIURO REKORDÓW
WWW.BIUROREKORDOW.PL

466059
465060
465253
465251
466774
465505
465974
464820
459655
465602
466376
460859
466861
465246
465248
465263
466667
466749
465994
465992
467096
467099
467098
465940
465942
465948
465939
465943
465935
465938
464790
466056

466208
465122
467005
467004
466659
465936
464526
465212
465329
466759
464291
467157
463972
466325
464743
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FIZJOSPORT centrum rehabilitacji
funkcjonalnej
FIZJOSPORT CENTRUM REHABILITACJI
FUNKCJONALNEJ
foods by Ann ENERGY BAR DYNIA & MATCHA
Only fruit & nuts
foods by Ann ENERGY BAR GOJI & ŻURAWINA
Only fruit & nuts
foods by Ann ENERGY BAR MACA & KAKAO
Only fruit & nuts
Fundacja Olimp Life
Fundacja Radia ZET
G GUMMIE
gang świeżaków
GEO
Giovani Coffee
GLORYA
GOBOR
GOLDEN ICEPURE
GREYHOUND
GRUPA INSTALBUD
GRUPA psb PROFI Tak się teraz buduje
Harnaś
Harnaś
Harnaś
Harnaś
HELIO Morele szuszone
HELIO Śliwki suszone
HELLASNET
Hepatovet
Herbi LAB
HERO
Hmbvet
HOUSE of DONUTS
hurt&detal ogólnopolskie pismo rynku fmcg
HUSAR
I BOO
ifizjoterapia
Implant Dental
INFARMA Związek Pracodawców
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
innbio KWIATY DOMOWE I BALKONOWE
NAWÓZ ORGANICZNY PIĘKNE, KWITNĄCE
I ZIELONE KWIATY DOMOWE BEZ CHEMII
innbio NATURALNY OGRÓD OWOCE
NAWÓZ ORGANICZNY DORODNE I ZDROWE
OWOCE BEZ CHEMII
innbio NATURALNY OGRÓD WARZYWA
NAWÓZ ORGANICZNY DORODNE I ZDROWE
WARZYWA BEZ CHEMII
innbio NATURALNY TRAWNIK NAWÓZ
ORGANICZNY PIĘKNY, ZDROWY I SOCZYŚCIE
ZIELONY TRAWNIK BEZ CHEMII

2

466750
466824
464967
464968
464966
459114
459378
467089
461717
465566
466876
466519
465115
466809
465525
463629
466319
464849
464851
464859
464860
465656
465569
457241
466182
465379
466973
466185
458217
466561
457941
466230
462613
464850
463708
463709

466570

466569

466567

466568
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IQ crf
JAKON
JOKER FOREST FRUITS & CIDER
Just Fit
K K&K GROUP
K K&K INVESTMENT
K2 WIN
KANCELARIA CIEPLIK
KATPOL technologie
do ekstremalnych warunków
KB MANIAC
KLINIKA RUCZAJ
Klub Klienta Zadomowieni
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ BLOOD
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
BONUS JOKER II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
BONUS JOKER
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ DICE 81
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
FOUR FRUITS II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
FOUR FRUITS
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ LUCKY 81
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MAD MECHANIC DELUXE
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MIDNIGHT 81 FRUITS
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MYSTERY JOKER II
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
SMILING JOKER
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
WILD FRUITS 27
KRETONOX
KSIĘSTWO GÓRALSKIE
KURCZAK MLECZNY
Kwartet Owee
KWP KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
Lash Witches Nadia Poliszczuk
Katarzyna Borkowska
LEMO
LEŻAKOWO
Lift4Skin by Oceanic Intensywny
krem-żelazko wygładzające na dzień
LintOff Paste
Litorsal Biegunka i wracasz do życia!
LOFI LOFI ROBOT
LOTNISKO MIELEC
Łódź Disco Fest
m radiator
MASSONI
MEGMAR

464062
463189
465370
465028
466906
466904
466981
465738
465089
465322
466665
467154
464918
464914
464915
464913
464919
464907
464906
464905
464899
464895
464920
464917
465568
464945
466280
466724
463431
461907
465011
465455
465949
465743
465746
464243
466060
464534
466895
466651
465908
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Mentor
MERIDIAN Fund Management
Mielec FASHION Week
MITO Minimum price. Top quality.
MONCZICZI
MPT TAXI 191-91
Multexim
na ryby.pl
NEXTBUD
NIE JESTEŚMY NA CHWILĘ
JESTEŚMY NA ZAWSZE
OD UCHA DO UCHA
OGÓLNOPOLSKIE DNI CZYSTOŚCI 2017
ONE LOVE
OPAKOWANIA MARPLEX
OPTIDENT
OPTIMUS
Osiedle Arkadia w harmonii z naturą
Osłonka ATP
OSTOYA centrum matrymonialne
pen RAZOR
Petit Bijou
PETROLOT
Pierogi Mnicha własna receptura
PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA
FUNDACJA ZGROMADZENIA
BRACI ALBERTYNÓW
PINI
Placepark
Port 21
PORT GDAŃSK
POWER DUCK
PREMIUM QUALITY
PRIMA MED
PRIME pl LOCUM
Profilook
ProX
Przebojowa Majówka w Stężycy
przekreślony kłos
PurePlus
R REGINA KING SIZE FILTER
RADIO WIELKOPOLSKA
Rafael
Rampa
Red Burn
REPAIR LASH°1
REVE DE CHANTELLE
RICORDENA
ROCKET
rotadril
ROTEX
RYCAR

2

465587
466354
464738
465582
466967
466000
465214
463773
465783
467086
466214
465473
466217
466888
465501
464819
466783
459368
460622
465330
465527
467092

465704
465526
467171
464503
460342
466626
465742
465651
463754
466595
464791
464529
466380
466803
466951
466983
464653
465997
464741
464881
466637
465573
464348
465371
466714
466495
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S MALL
S&D LINGERIE
salonwakacji.pl
SB7
selly
SeniorPol
SKYN CONCEPT
SKYN LAB
sleepee GOOD SLEEP MATTERS
Słoneczny ogród
Słowianka
SMYKO-MULTISENSORYKA
Snapetz
SOKOŁÓW PULLED PORK
KRUCHA WIEPRZOWINA Długo gotowana
o smaku Meksykańskim 30 min i gotowe!
SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE
SOKOŁÓW ROLADA MIĘSNA Z łopatki
wieprzowej z pieczarkami i serem
SOKOŁÓW Rolada Mięsna Z ŁOPATKI
WIEPRZOWEJ Z SZYNKĄ I SEREM
SOLATO
soligardin
Solven Grupa Finansowa
Stara Pączkarnia od 1989
SWOJSKA CHATA
Targeo
TEEN VOGUE
TEL AVIV
Teleoptics
TELKOM TELOS S.A.
tetrix
TETRIX
TRANS-GUZIK
TT-Line Bliżej Skandynawii
Turbo Grosik
TV zakupy
TW TECHNOWORLD
URBAN PRO
V Ułański ADVOCAAT ułańska
V Valentini
V
VETCALM
VIPRO
VIVENTO
V-MAX energy drink
V-MAX
WARSAW ATHLETIC DEPT.
WAY2CHAMP
Wiem. Czuję... Pomagam!
WILLA LUBICZ HOTEL
Wodren

2

466862
466875
462918
466629
464857
465492
465319
465321
465313
466815
465071
467085
465219

456992
458874
458870
464823
466430
466507
466630
465249
466555
466733
465390
464997
460588
466606
466608
466712
465953
466599
466661
466716
464384
466532
464938
464939
466204
465986
465401
466865
466782
466521
466566
466853
465611
458094
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WORLD MEDIA

464542

WORLD of AsiA

459673

wpsl

466954

Wrocławski Teatr Komedia

467040

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD SKÓRY

457166

Wyrób własny EPI

459282

XUPING BIŻUTERIA

466707
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1

Z ZIELONY Polska Waluta Lokalna
ZA OSTATNI GROSZ
ZAWISZA
ZEBRANO RANO
ZIELNIK ŚWIATA
Złoty Denar Chmielowy Browar Namysłów
PIWO JASNE PEŁNE
ZOOT.

2

466501
462590
464426
464236
466992
466057
466950

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.
1331242
1331407
1331550
1331555

Zagrebacka banka UniCredit Group
CFE: 26.15.01, 27.07.01, 29.01.13
16, 35, 36
Ocean
CFE: 01.15.05, 26.04.04, 26.11.08, 29.01.13
4, 35
LUXMAINER
9, 11
CITIBUS

1331677

CFE: 27.05.17
makro PROFESSIONAL
CFE: 26.04.02, 27.05.09,
29.01.13

12, 37
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,
28, 34

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1331677

4

1331407,

5

1331677

6

1331677

7

1331677

1331677

8

1331677

9

1331550,

1331677

11

1331550,

1331677

12

1331555,

1331677

13

1331677

14

1331677

16

1331242,

17

1331677

18

1331677

19

1331677

20

1331677

21

1331677

22

1331677

23

1331677

24

1331677

25

1331677

26

1331677

27

1331677

28

1331677

34

1331677

35

1331242,

36

1331242

37

1331555

1331677

1331407

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.
322669
713576
755863
906453
1042694
1203687
1250012
1271745
1321319
1330685
1330690
1330696
1330710
1330724

1330727
1330753
1330757
1330783
1330805
1330814
1330862
1330910
1330937
1331038
1331067
1331120
1331164

Synthacryl (2016 10 11)
1
MULATA (2017 01 31)
33
VISION (2016 07 15)
25
FLO (2016 10 18)
CFE: 27.05.17
25, 35
PROVATO (2016 11 09)
CFE: 27.05.17
12
BIOCODEX (2017 01 30)
5
BIOFARM (2015 02 25, 2014 09 12)
CFE: 19.11.04, 27.03.15, 27.05.17
3, 5, 10
TWILLY D’HERMES (2017 02 01)
3
TNI KING COFFEE (2016 11 25)
CFE: 24.01.12, 24.09.07, 25.01.05, 29.01.13
30
AQUASTOP (2016 11 10)
2
PLEXUMA (2016 07 28, 2016 05 12)
5
TRIPLE RYE (2016 07 20)
33
LSHF Lushenfa Chemical (2016 10 11)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
4
MIMOSA Minimum Impact, Maximum
Output Sustainable Agriculture - Ardo
(2016 11 04, 2016 08 04)
CFE: 19.19.00, 26.11.01, 27.03.11, 27.05.04, 29, 30,
29.01.13
31
STELLA (2016 10 27)
12, 37
AREFEVA (2016 11 03)
25, 35
Veeh-Noten (2016 11 21)
9, 16, 41
ELECTRICA (2016 07 07, 2016 05 20)
7, 9,
11, 25
2016 09 20)
CFE: 03.09.02
7
yamys waffer (2016 09 29)
CFE: 27.05.02
30
EXCELSIOR (2016 08 25, 2016 06 24)
CFE: 25.07.03, 26.04.18, 27.05.14, 29.01.15
34
Clin Pro Nature (2016 11 28, 2016 08 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
3, 5
LES RECETTES DE MON
29, 30
MOULIN (2016 10 04)
SMILE GAME BUILDER
9
(2016 09 20)
B BRIOCHE (2016 10 25)
CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.03
30, 35,
41, 43
avatan (2016 10 03)
9, 38, 41, 42
JOJO (2016 11 18, 2016 11 11)
CFE: 27.05.01, 29.01.15
30

1331178
1331230
1331234
1331235
1331269
1331309
1331328
1331347
1331384
1331385
1331454
1331488
1331494
1331537
1331538
1331568
1331569
1331573
1331605
1331620
1331624
1331628
1331673
1331690

SHEQ Safety / Security Health Environment
Quality (2016 10 11, 2016 06 08)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
6, 37, 39
fengbaby (2016 11 25)
CFE: 27.03.01
12
DONG HENG GROUP (2016 10 10, 2016 04 27)
CFE: 26.13.25, 27.05.11
24
Kona (2016 12 06, 2016 08 31)
12
EVOLUTION ECONOMY BY UNICREDIT 9, 38,
42
(2016 08 08, 2016 07 08)
kolla (2016 11 25)
CFE: 27.05.01
11
Prokudent
3, 5, 9, 10, 14,
21, 35
(2016 06 17, 2015 12 22)
2016 09 08)
CFE: 05.05.19, 29.01.12
3, 5, 44
td elektronics (2016 06 13)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13
11, 35
tls TD Lighting Solutions (2016 06 13)
CFE: 27.05.10, 29.01.13, 26.15.01
11, 35
EXTRA DUR (2016 07 29,
2, 17,
19
2016 02 08)
Papilion (2016 09 02)
CFE: 03.13.01, 26.04.15
3, 16
POSITIVE ENERGY (2016 10 25)
25
2016 11 21)
CFE: 28.03.00
6
ZS SHENGZHONG LVCAI (2016 11 21)
CFE: 26.04.19, 27.05.22, 28.03.00
6
JOFO (2016 06 15)
CFE: 26.11.12, 27.05.17
24
meltblown (2016 06 15)
CFE: 28.03.00
24
GB FOODS (2016 04 22)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
29, 30
FORMAN (2016 08 25, 2016 06 24)
CFE: 25.07.03, 26.03.03, 27.05.11, 29.01.13
34
WFT KG STRONG (2016 10 19)
CFE: 26.01.03, 27.05.02, 29.01.13
28
EVERYWHERE LIFE TAKES ME
9, 25, 35
(2016 11 09, 2016 09 23)
PELICAN NEGRU (2016 10 20)
CFE: 03.07.09
33
eSuspension (2016 12 14)
9, 12
2016 05 16)
CFE: 05.05.16, 26.01.03, 28.03.00
20

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

322669

2

1330685,

1331454

3

1250012,

1271745,

1330910,

1331328,

1331347,

1331488

4

1330710
1330910,

1331328,

1331347

1331038,

1331120,

1331269,

1331328,

5

1203687,

1250012,

1330690,

6

1331178,

1331537,

1331538

7

1330783,

1330805

9

1330757,
1331673

1330783,

1331624,

10

1250012,

1331328

11

1330783,

1331309,

1331384,

1331385

12

1042694,

1330727,

1331230,

1331235,

1331673

14

1331328

16

1330757,

1330783,

1331494,

1331624

1330937,

1331067,

1331164,

1331573

1331328,

1331384,

1331385,

1331624

1331488

17

1331454

19

1331454

20

1331690

21

1331328

24

1331234,

1331568,

1331569

906453,

1330753,

25

755863,

28

1331620

29

1330724,

1330937,

1331573

30

1321319,

1330724,

1330814,

31

1330724
1331628

33

713576,

1330696,

34

1330862,

1331605

35

906453,

1330753,

37

1330727,

1331178

38

1331120,

1331269

39

1331178

41

1330757,

1331067,

42

1331120,

1331269

43

1331067

44

1331347

1331067,

1331120
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SPROSTOWANIE
Nr BUP
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Nr zgłoszenia

22/2016
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