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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 20 marca 2017 r.

Nr ZT12

Ogłoszenia o zgłoszonych w URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 454933
(220) 2016 04 15
(731) ARCICHOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) RIVER POINT

(531)

01.15.24, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe, informacja handlowa, informacja o 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, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
przygotowywanie reklamy prasowej, przygotowywanie
reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, rynkowych
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie badań we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 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, 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 w wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór
budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(210) 456254
(220) 2016 05 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Organic complex Cellta-16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące
do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych,
plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry,
10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne
spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych,
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań,
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
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wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
456567
(220) 2016 05 17
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ZAKRĘCONA
(510), (511) 29 zupy na bazie mięsa.
(210)
(731)

(210) 456672
(220) 2016 05 19
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Estabiom
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż
do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące
do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów
medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych,
plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry,
10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne
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spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów
medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych,
inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań,
butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
457622
(220) 2016 06 08
REJDYCH TADEUSZ, REJDYCH PIOTR
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KETZ SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków
(540) KETZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków z wyjątkiem farb i olejów, w tym do betonu, ceramiki i metalu, kleje inne niż do użytku domowego lub biurowego, w tym kleje
przemysłowe i budowlane, preparaty gruntujące wyjątkiem
farb i olejów, preparaty do konserwacji dachów wyjątkiem
farb i olejów, 17 naturalne, syntetyczne i półprzetworzone:
materiały zapobiegające promieniowaniu cieplnemu, materiały izolacyjne, materiały do uszczelniania zapobiegające
przeciekom wody, materiały wypełniające, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, 19 materiały budowlane niemetalowe: asfalt, smoła, bitumy, cement, wapno, gips, glina,
granit, szkło budowlane, techniczne i izolacyjne, kamień budowlany, spoiwa murarskie, niemetalowe konstrukcje dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, papa do pokryć dachowych, pokrycia dachowe bitumiczne, dachówki niemetalowe,
wyroby klinkierowe, rynny dachowe niemetalowe, gotowa
do użycia łata drogowa stosowana na zimno, zawierająca asfalty i kruszywa z przeznaczeniem do wypełniania ubytków,
uszkodzeń i dziur w nawierzchni drogowej, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, a mianowicie materiałów budowlanych niemetalowych i chemii budowlanej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem sieci
Internet, pośrednictwo w handlu materiałami budowlanymi
niemetalowymi i chemią budowlaną, zarządzanie przedsięwzięciami handlowymi i gospodarczymi, przedstawicielstwo
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handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi agencji informacji handlowej w zakresie materiałów budowlanych
niemetalowych i chemii budowlanej, usługi agencji importowo-eksportowej w dziedzinie materiałów budowlanych
niemetalowych i chemii budowlanej, reklama produktów,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: prospektów,
broszur, ulotek, ogłoszeń reklamowych, 37 usługi naprawy
asfaltowych i betonowych nawierzchni drogowych, usługi
budowlane, remontowe i konserwacyjne budynków, wykonywanie izolacji i hydroizolacji na podłożach betonowych,
metalowych, ceglanych, asfaltowych, wykonywanie dociepleń, usługi dekarskie, 42 usługi projektowania dachów.
(210) 460899
(220) 2016 08 30
(731) FRUKACZ AGNES LOVE SAINTS, Katowice
(540) Love Saints
(510), (511) 25 odzież, odzież damska: sukienki, spódnice, spodnie, bluzki, swetry, body, nakrycia głowy, obuwie,
35 prowadzenie sprzedaży odzieży, odzieży damskiej: sukienek, spódnic, spodni, bluzek, swetrów, body, nakryć głowy,
obuwia.
(210) 461072
(220) 2016 09 02
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540)

(531) 01.15.15, 29.01.04
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost,
środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów,
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty,
preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby,
wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne,
środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące
i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania,
płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania,
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pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla
celów gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy,
insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, robactwo i zwierzęta, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania
gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
461252
(220) 2016 09 08
SIEMENS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SimplyLease
(510), (511) 36 administrowanie finansami, administrowanie
rachunkami oszczędnościowymi, badanie wypłacalności
finansowej, detaliczne usługi finansowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
inwestycje finansowe, leasing finansowy, pożyczki na zakup
leasingowy, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi związane z oszczędnościami
i pożyczkami, zapewnienie finansowania dla firm.

(210)
(731)

461909
(220) 2016 09 23
DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI
WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI
WIERZYTELNOŚCI

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 marketing, pomoc i doradztwo przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 windykacja,
ściąganie wierzytelności, obrót wierzytelnościami, zarządzanie wierzytelnościami, zarządzanie finansami, doradztwo
w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pośrednictwo
w obrocie majątkiem nieruchomym, doradztwo w sprawach finansowych i fiskalnych, usługi finansowe, 45 usługi
prawne, usługi arbitrażowe, mediacje, rejestrowanie domen
internetowych, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi i licencjami.
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(210) 462964
(220) 2016 10 20
(731) VINCKIER IZABELA, Szczecin
(540) EQUI-FASHION STORE ONLINE

(531) 02.03.16, 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski do jazdy konnej, 18 wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, 25 artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie].
(210) 463089
(220) 2016 10 24
(731) INSTYTUT METROPOLITALNY, Gdańsk
(540) INSTYTUT METROPOLITALNY

(531) 26.04.09, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 41 usługi
wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
45 usługi prawne.
(210) 463571
(220) 2016 11 07
(731) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) MASTER PHARM

(531) 26.04.01, 27.05.01, 02.01.02, 02.01.08, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 probiotyki, 43 kontraktowe usługi
w zakresie żywności.
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(210) 463579
(220) 2016 11 07
(731) KAŁEK KATARZYNA, Warszawa
(540) HURTBUD OUTLET BUDOWLANY REDUKUJEMY
CENY OD PODŁOGI PO DACH

(531) 24.03.07, 24.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym również
prowadzona za pomocą sklepu internetowego: materiałów
budowlanych, elementów dekoracyjnych, wyposażenia
wnętrz, materiałów instalacyjnych, a także narzędzi.
463644
(220) 2016 11 08
SALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nicolle PERFUME

(210)
(731)

(531) 11.03.02, 19.07.10, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, płyny do pielęgnacji włosów, perfumy, wody perfumowane, toaletowe i kolońskie, podkłady pod makijaż
w postaci: płynów, past, pudrów, pudry do makijażu, środki
do makijażu, demakijażu, oczyszczania twarzy, oczu, środki
przeznaczone do ust, preparaty do pielęgnacji ust - pomadki, kremy, balsamy, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, środki do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji
dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty
do peelingu, kosmetyki wyszczuplające, ujędrniające i antycellulitowe, kremy i balsamy odżywcze, regenerujące, chłodzące, antybakteryjne, witaminowe, kosmetyki do rąk i paznokci, lakiery do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dezodoranty do butów, kremy pod oczy, preparaty z zakresu
profilaktyki starzenia, kosmetyki męskie, pasty i żele do zębów, płyny do higieny jamy ustnej, odświeżacze do ust, środki wybielające zęby, środki do golenia dla mężczyzn, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła toaletowe,
mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic w postaci: soli, pianki, oliwki, żeli, depilatory, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, 4 świece zapachowe, 5 dermokosmetyki, kosmetyki
medyczne, preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym
do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa artykułów chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, medycznych, usługi importowe i eksportowe kosmetyków, artykułów chemicznych, kosmetycznych,
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farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej, doradztwo i sporządzanie opinii handlowych, przekazywanie
informacji handlowych, jak również know- how dotyczące
prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, import - eksport artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, części i akcesoriów do wymienionych
artykułów, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla celów handlowych,
informacja handlowa na temat produktów farmaceutycznych, medycznych, kosmetycznych, dostarczanie informacji
z zakresu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie partnerów biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
w szczególności: wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie
informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji,
indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową, dostarczanie informacji o artykułach chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, medycznych, spożywczych, dystrybucja
towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe i ogłoszenia,
wypożyczanie materiału reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie planami lojalnościowymi,
planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, wycena
działalności handlowej, prognozy ekonomiczne, marketing
bezpośredni, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez
reklamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu,
wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu na powyższe usługi, również dostarczane
online z elektronicznych lub komputerowych baz danych
lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży artykułów
chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych poprzez sieć elektroniczną, wystawy, prezentacja towarów i usług środkami elektronicznymi, także usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja towarów i usług przez
zamawianie on-line, prowadzenie katalogów tych towarów
i usług, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elektronicznych billboardów, telefoniczne udzielanie informacji
dla nieobecnych abonentów.
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zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi 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,
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w nieruchomościach, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, operacje bankowe, operacje finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny kapitału, wynajmowanie
nieruchomości, usługi powiernicze.
463885
(220) 2016 11 14
KARTO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) flumitz
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu hurtowego środkami chemii gospodarczej przeznaczone do usuwania zabrudzeń oraz utrzymania higieny osobistej jak: płyny do naczyń,
mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele w tym bhp, płyny
do prania, płukania i wybielające tkanin, płyny do mycia podłóg, mleczka i pianki czyszczące, proszki do szorowania, żele
i kostki WC, udrażniacze rur, płyny do mycia szyb i do spryskiwaczy samochodowych, nawilżone ścierki czyszczące,
ściereczki nawilżone dla dzieci, papier toaletowy i ręczniki kuchenne, worki na śmieci, proszki piorące i inne, usługi
w zakresie kojarzenia podmiotów handlowych.

(210)
(731)

463962
(220) 2016 11 16
TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) TVPasja dystrybucja kanałów tv

(210)
(731)

(210) 463753
(220) 2016 12 12
(731) TEKTON CAPITAL, Gdańsk
(540) TEKTON PROPERTY

(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, analizy
kosztów, 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

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, emisja treści
wideo, emisja programów telewizyjnych, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD), usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
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obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego.
(210) 464110
(220) 2016 11 21
(731) Unilever N. V., Rotterdam, NL
(540) VERVE
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i substancje stosowane
w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do zmiękczania tkanin, środki wybielające, preparaty do usuwania
plam, mydła do rozjaśniania tkanin, preparaty do prania ręcznego odzieży i tekstyliów, krochmal, serum pielęgnacyjne
do stosowania w praniu, 5 aerozole do odświeżania odzieży,
preparaty do odświeżania powietrza i tkanin, dezodoranty
do odświeżania powietrza i tkanin.
464132
(220) 2016 11 21
CLEARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) clear point

(210)
(731)

(531) 05.01.16, 13.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 drzewa [rośliny], drewno nieobrobione, kwiaty, pnie drzew, surowe drewno, pasza dla zwierząt tucznych,
rośliny, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, finansowa wycena drewna
na pniu, informacja o ubezpieczeniach, inwestycje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 44 sadzenie drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi z zakresu szkółek roślin.
464405
(220) 2016 11 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW Słowianki Parówki z indyka bez dodatku
fosforanów bez glutaminianu sodu bez osłonki
93 % MIĘSA Z INDYKA Najwyższej jakości mięso
oraz kompozycja przypraw znanych i stosowanych
od wielu lat w Polskiej kuchni nadaje niepowtarzalny
smak

(210)
(731)
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(531)

03.07.04, 03.07.24, 05.03.13, 05.01.03, 05.01.16, 08.05.03,
11.01.01, 11.01.04, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05,
26.01.16, 26.01.17, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(210) 464433
(220) 2016 11 28
(731) GROŃSKI PIOTR, Karlino
(540) Olialia!

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.22
(510), (511) 30 kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, czekoladki, napoje
na bazie czekolady, wyroby na bazie kakao i czekolady, słodycze, batony czekoladowe, batony zbożowe, galaretki owocowe, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta i ciastka,
gofry, herbatniki, cukierki, lizaki, desery, lody, desery lodowe,
batony, bombonierki, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, miód, melasa
(syropy), cukier wanilinowy, sól kuchenna, przyprawy, lód naturalny lub sztuczny, 33 napoje alkoholowe, alkohole, wódki,
whisky, koniaki, koktajle alkoholowe, wyroby winiarskie, wina,
nalewki, cydr, 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygara,
przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, fajki, papierośnice,
popielniczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, bloczki bibułki papierosowej,
zioła do palenia, tytoń do żucia.
464740
(220) 2016 12 05
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) grupa tzmo
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby
z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów
kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki
dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, bawełna i wata
do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty dla celów
higienicznych, wyroby z bawełny dla celów higienicznych,
5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chusteczki do higieny intymnej,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn,
anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub
celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa,
opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów
medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów me(210)
(731)
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dycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych,
opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny intymnej, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże
usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna, podkłady
na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice
dla celów medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy,
obłożenia pól operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże
podtrzymujące, maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy
podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku
na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane
z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe,
papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła,
serwety tekstylne, chusteczki tekstylne do nosa, 25 pieluszki
z materiałów tekstylnych, odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie, ochraniacze na buty, fartuchy i odzież ochronna, odzież wielorazowa,
śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.
464744
(220) 2016 12 05
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) tzmo
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby
z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów
kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
do demakijażu, mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki
dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, bawełna i wata
do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty dla celów
higienicznych, wyroby z bawełny dla celów higienicznych,
5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chusteczki do higieny intymnej,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn,
anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe
pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub
celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne i ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa,
opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów
medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych,
opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, płyny do higieny intymnej, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże
usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna, podkłady
na łóżko, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, rękawice
dla celów medycznych, kieszenie na płyny, worki na narządy,

(210)
(731)
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obłożenia pól operacyjnych, podkłady podgipsowe, bandaże
podtrzymujące, maseczki, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy
podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku
na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane
z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe,
papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe
do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła,
serwety tekstylne, chusteczki tekstylne do nosa, 25 pieluszki
z materiałów tekstylnych, odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, czepki pielęgniarskie, ochraniacze na buty, fartuchy i odzież ochronna, odzież wielorazowa,
śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.
(210) 465111
(220) 2016 12 12
(731) SZYMAŃSKI TOMASZ VERASHAPE, Rzeszów
(540) Verashape

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.17.02
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, ekrany
projekcyjne, ekrany wideo, interfejsy komputerowe, komputery, komputery przenośne [podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], okulary 3D, okulary inteligentne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, plotery, płytki dla układów scalonych, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie do projektowania
wspomaganego komputerowo (CAD), kodowane programy,
programy do drukarek, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, programy komputerowe do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie
interfejsów, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromechaniczne,
oprogramowanie sensoryczne.
(210) 465173
(220) 2016 12 14
(731) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI WERYFIKACJA
EMAS
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(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video, CDROMy, dyskietki, 16 druki, książki, przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa periodyczne, kalendarze, katalogi,
instrukcje, artykuły piśmienne, 35 usługi w zakresie tworzenia
baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów, które uzyskały prawo
do używania znaków zgodności, usługi w zakresie kompilacji,
systematyzacji i uaktualniania informacji w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej, badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji,
badania i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji o systemach oceny zgodności, 41 usługi szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie
wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie systemów
oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności,
42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi,
usługi w zakresie badania biegłości akredytowanych jednostek, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania z normami technicznymi, w zakresie
bezpieczeństwa wyrobów oraz w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów ich wytwarzania z punktu
widzenia ich zgodności z normami technicznymi, badania
techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów,
tworzenie oprogramowania komputerowego, 45 opiniowanie aktów prawnych i dokumentów normatywnych.

(210) 465257
(220) 2016 12 15
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Zaliczkomat
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, programy komputerowe
(oprogramowanie do pobrania), programy komputerowe
nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie i zarzadzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe sporządzanie listy płac,
marketing finansowy, usługi marketingowe, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, przetwarzanie danych z listy płac (dla osób trzecich),
usługi przetwarzania danych z listy płac, 36 dokonywanie
transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, obsługa płatności, pośrednictwo
w usługach finansowych, pożyczki (finansowanie), pożyczki
firmowe, pożyczki ratalne, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, świadczenie usług finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie pożyczek in-
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dywidualnych, usługi finansowania, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu,
zarządzanie finansami, usługi w zakresie płatności zdalnych,
zautomatyzowane usługi płatnicze, 38 bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie danych, dostarczanie wiadomości
i danych w drodze transmisji elektronicznej, elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, ogłoszenia elektroniczne
(telekomunikacja), przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji za pośrednictwem
usług on-line i Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, telekomunikacja za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telekomunikacja informacyjna (w tym
strony internetowe), transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
on-line związane z telekomunikacją, przesyłanie informacji
drogą on-line, komunikacja przez terminale komputerowe,
usługi telefonii komórkowej, 42 instalacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i zarządzanie kompauterowymi
bazami danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, programowanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego.
465269
(220) 2016 12 15
NRG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) NRGBOX
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 6 przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
19 budynki przenośne z materiałów niemetalowych, 28 artykuły gimnastyczne, 40 obróbka metalu.
(210) 465284
(220) 2016 12 16
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) …uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959r.

(531)

27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.16,
26.01.18, 19.03.01, 06.07.04, 06.07.25
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(210)
(731)

465316
(220) 2016 12 16
PROPERTY GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) PROPERTY GEM REAL ESTATE ADVISORS

(531) 26.03.01, 26.13.25, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 36 planowanie inwestycji w nieruchomości,
oszacowanie majątku nieruchomego (nieruchomości), timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, ocena
nieruchomości [wycena], zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], inwestowanie kapitału
w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków,
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usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, wycena nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], organizacja najmu nieruchomości handlowych, biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomości, usługi nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich].
(210) 465399
(220) 2016 12 19
(731) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE
(540) Lipoflex
(510), (511) 5 lecznicze roztwory wlewne do karmienia pozajelitowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, pojemniki, torebki
oraz urządzenia do przechowywania roztworów leczniczych
i środków farmaceutycznych.
465508
(220) 2016 12 21
GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) VERTO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 7 wciągniki, podajniki taśmowe, pompy (maszyny), pompy powietrza (instalacje garażowe), smarownice ręczne, pompy na sprężone powietrze, pompy do instalacji grzewczych, dmuchawy ssania, ostrzarki narzędziowe, piły (maszyny),
piły łańcuchowe, maszyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, maszyny na powietrze sprężone, przecinacze (maszyny), urządzenia tnące, maszyny do wycinania i gwinciarki, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki na baterie, wiertarki
udarowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty
dźwigniowe, młotki udarowe, podnośniki (windy), podnośniki
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(urządzenia), urządzenia podnośnikowe, maszyny do obróbki
szkła, rozdrabniarki, maszyny do ładowania i rozładunku, maszyny do etykietowania, kosiarki (maszyny), obrabiarki, mieszałki (maszyny), maszyny do malowania, strugarki, zawory
spustowe ciśnienia (części maszyn), mieszarki, nitownice,
ostrzarki narzędziowe, rozpylacze, maszyny do obróbki kamienia, urządzenia do obróbki, lutowania, gazowe, śrubokręty
na baterie, szlifierki, wyrzynarki, strugi (maszyny), maszyny
do szycia, myjki ciśnieniowe, zszywacze, pompy ogrodowe
(maszyny), pompy zanurzeniowe (maszyny), piły otwornice
(części maszyn), podnośniki (urządzenia), rozpórki (maszyny),
narzędzia, narzędzia ręczne inne niż obsługiwane ręcznie,
ostrza (części maszyn), szczotki (części maszyn), szczotki elektryczne, dłuta, dłuta do maszyn, uchwyty (części maszyn),
uchwyty do wiertarek, koronki wiertnicze (części maszyn), koronki wiertnicze (części maszyn), filtry (części maszyn lub silników), filtry (wkładki) do maszyn filtrujących, tarcze szlifierskie
(części maszyn), młotki (części maszyn), imaki do obrabiarek,
noże (części maszyn), ostrza do kosiarek, noże elektryczne,
smarownice tłokowe (części maszyn), świdry górnicze, pierścienie smarowe (części maszyn), pierścienie tłoczne, piły stołowe (części maszyn), ostrza do pił (części maszyn), nożyczki
elektryczne, nożyce elektryczne, urządzenia lutownicze, gazowe, dmuchawki lutownicze, gazowe, stoły do maszyn, dyski
(części maszyn), osełki do ostrzenia (części maszyn), ostrza
(części maszyn), stojaki (części maszyn), narzędzia pneumatyczne (maszyny), pistolety pneumatyczne do korkowania, pistolety elektryczne do kleju, pistolety do malowania, pistolety
do kleju, pistolety natryskowe, akcesoria do pistoletów, pompy
na sprężone powietrze, silniki, inne niż do pojazdów lądowych,
filtry powietrza (do silników), przekładnie redukcyjne inne niż
do pojazdów lądowych, sprężarki (maszyny), opalarki, maszyny ogrodnicze, 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nieelektryczne narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, siekierki,
przyrządy do cięcia, sierpaki, wiertarki (części narzędzi), wiertarki (narzędzia ręczne), przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza
(noże) do strugów, ostrzałki (narzędzia ręczne), ostrza (narzędzia ręczne), wiertarki (narzędzia ręczne), świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka
do uszczelniania, punktaki, dłuta, rębarki, zaciski dla stolarzy
lub bednarzy, topory rzeźnicze, ośniki, wiertła ręczne, dłuta,
żłobaki, pompy ręczne, toporki, dłuta do otworów, dłuta gniazdowe, nożyczki, nożyce, nożyce (narzędzia ręczne), ostrza nożyc, wiertarki piersiowe (korby do świdrów), stal narzędziowa,
przebijaki (narzędzia ręczne), przebijaki gwoździowe, pilniki
igłowe (narzędzia ręczne), cęgi do cięcia drutu, dziurkacze (narzędzia ręczne), dziurkacze do numerowania, strugi, szczypce
płaskie, piły (narzędzia ręczne), piły do metalu, piły do drewna,
piły kątowe, piły kabłąkowe, piły wyrzynarki, ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty do pił, obsady do pił ręcznych,
obudowy na piły ręczne, gwintownice, matryce, przedłużacze
do korb do gwintowników, śrubokręty, ostrzałki, stal ostrzowa,
osełki, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
młoty kowalskie, szpatułki, młotki do rozbijania kamienia, kamienie szlifierskie, kółka ręczne, pokrętki do gwintowników,
gwintownice, szczypce, szczypce płaskie, kielnie wykończeniowe, kielnie, packi metalowe, przyrządy do cięcia rur, pincety, imadła, klucze maszynowe nastawne, zestawy kluczy maszynowych, zamocowania i akcesoria (części narzędzi), klucze
maszynowe nastawne (narzędzia ręczne), klucze mechaniczne, klucze do rur i szczypce płaskie, klucze nastawne, młotki
(narzędzia ręczne), młotki do blachy, siekiery, dłuta, łomy, akcesoria ślusarskie (narzędzia ręczne), szczotki, pilniki, skrzynki
uciosowe, strugi, pilniki zdzieraki, zaciski, pilniki grubozębne,
prasy (narzędzia ręczne), szpatułki i skrobaki, noże i nożyczki,
ostrza, osełki, szczypce płaskie, śrubokręty, końcówki do śrubokrętów, zszywacze (narzędzia ręczne), nitownice (narzędzia
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ręczne), smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic (części narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju,
pompy olejowe (narzędzia ręczne), narzędzia do obróbki szkła
(narzędzia ręczne), narzędzia do glazurowania (narzędzia ręczne), wycinarki szczelin (narzędzia ręczne), koparki (narzędzia
ręczne), czerparki (narzędzia ręczne), uchwyty do wiertarek
(narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie do mocowania (narzędzia
ręczne), narzędzia do wyciągania gwoździ, pilniki, skrobaczki
do czyszczenia podłóg na łodziach, tarcze szlifierskie, kamienie szlifierskie, pistolety (narzędzia ręczne), młotki, narzędzia
do wyciągania gwoździ, tarki (narzędzia ręczne), zębatki (narzędzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia ręczne), młotki
nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzędzia ręczne), skrobaczki ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), szpadle, klucze maszynowe (stałe), kątowniki, przebijaki (narzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur, narzędzia do stemplowania (narzędzia
ręczne), podnośniki ręczne, podnośniki (urządzenia), żelazka
(nieelektryczne narzędzia ręczne), żelazka do znakowania, żelazka nieelektryczne, żelazka do struga, noże (narzędzia ręczne),
sztućce, noże rzeźnicze, noże myśliwskie, noże do ryb, narzędzia
rolnicze (ręczne), zraszacze owadobójcze, kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne), zbieraki do owoców (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze (ręczne), kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne),
noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, broń biała, ostrza
(broń), 9 akumulatory elektryczne do narzędzi z napędem mechanicznym, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmowe dzwonki elektryczne, alarmy
pożarowe, alarmy, alarmy dźwiękowe, baterie do oświetlenia, baterie elektryczne do narzędzi z napędem mechanicznym, ładowarki do narzędzi z napędem mechanicznym, przyrządy pomiarowe, suwmiarki, sondy, detektory, wykrywacze metalu do celów
przemysłowych lub wojskowych, wykrywacze dymu, regulatory
oświetlenia, regulatory (ściemniacze światła) (elektryczne), osłony do ochrony twarzy robotników, filtry do masek do oddychania, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony do ochrony
twarzy robotników, maski ochronne, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, kaski, kaski ochronne, maski ochronne, hełmy żołnierskie, gogle, aparaty do ochrony słuchu, gogle
ekrany ochronne do spawania, rękawice robocze, żelazka elektryczne, lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji,
łaty i tyczki niwelacyjne, przyrządy do ustalania linii poziomej,
niwelatory, poziomice, poziomice laserowe, zamki elektryczne,
miary, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, mierniki, sprawdziany mikrometrów,
śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrometry, urządzenia pomiarowe, linijki i linijki (przyrządy pomiarowe),
wagi, klinometry, wagi laboratoryjne (wysokiej dokładności),
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, krótkie przymiary zwijane, taśmy miernicze, miarki składane, specjalne przyrządy pomiarowe, manometry, urządzenia do pomiaru odległości, suwmiarki
z suwakiem, ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne niskiego ciśnienia w oponach, zatyczki wskazujące ciśnienie do wentyli, wskaźniki ciśnienia, urządzenia mierzące ciśnienie, instalacje
elektryczne antywłamaniowe, woltomierze, złącza do kabli,
złączki do przewodów elektrycznych, wskaźniki temperatury
do zastosowania specjalistycznego i przemysłowego, łaty murarskie, pryzmaty do zastosowania specjalistycznego i przemysłowego, teleskopy do zastosowania specjalistycznego i przemysłowego, lornetki do zastosowania specjalistycznego
i przemysłowego, gniazdka, wtyczki, elektryczne przyrządy
do lutowania, lutownice elektryczne, urządzenia spawalnicze
ładowane elektrycznie, elektryczne urządzenia do spawania,
elektrody do spawania, żadne z wyżej wymienionych towarów nie są związane z telefonami komórkowymi, innymi urządzeniami komunikacyjnymi i oraz akcesoriami do nich ani
telekomunikacją.
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(210) 465575
(220) 2016 12 22
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) HELIO Żurawina suszona
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(531) 04.05.21, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna bakalii, soków i syropów
owocowych, wyrobów cukierniczych, olei i tłuszczy, strączkowych, pestek, ziaren, płatków i mąk, przypraw, kosmetyków,
suplementów diety, świeżych warzyw i owoców, nabiału, serów, jaj, mięsa świeżego i przetworów, syropów i substancji
słodzących.
(210) 465759
(220) 2016 12 28
(731) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE
(540) Essentiale MAX

(531)

25.01.15, 05.03.11, 05.07.21, 26.11.01, 26.11.12, 26.05.01,
26.05.06, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 żurawina suszona.
(210) 465578
(220) 2016 12 22
(731) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów
(540) HELIO Rodzynki

(531)

02.09.25, 25.07.03, 26.05.04, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, uzupełniające dodatki do żywności do celów
leczniczych, suplementy żywnościowe, witaminy, substancje mineralne do celów medycznych.
465769
(220) 2016 12 29
EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) INCANTARE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, w tym
wina.
(210)
(731)

465779
(220) 2016 12 29
SGIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SLABONSKI.COM
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 45 usługi doradztwa
osobistego w zakresie stylizacji ubioru.

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.07.10, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18,
26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 rodzynki.
(210) 465741
(220) 2016 12 28
(731) PŁATKOWSKI PAWEŁ VITALCATERING.PL, Siedlce
(540) Spiżarnia młodości Sklep z ekożywnością.

(210) 465800
(220) 2016 12 29
(731) RADACZYŃSKA IZABELA, Smolec
(540) Lucjan Solski Warszawa 1923
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(531) 27.05.01, 04.02.11
(510), (511) 16 okładki na paszporty, okładki, obwoluty,
okładki na czeki, piórniki, etui na pióra, 18 wyroby ze skóry:
aktówki, dyplomatki, walizki, portfele, portmonetki nie z metali szlachetnych, torby podróżne, torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, torby plażowe, sakwy ze skóry, sakiewki
ze skóry, torby na kółkach, nesesery, tornistry szkolne, plecaki
szkolne, plecaki turystyczne, torby myśliwskie, worki myśliwskie, etui na klucze, skórzane paski.
(210) 465811
(220) 2016 12 30
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, BIELEFELD, DE
(540) Feliciana
(510), (511) 29 dania gotowe, częściowo obrobione i w pół
przygotowane, głównie składające się z mięsa i/lub kiełbasy
i/lub drobiu i/lub dziczyzny i/lub ryb i/lub owoców morza
i/lub warzyw i/lub owoców, wszystkie wyżej wymienione
towary, o ile to możliwe również w postaci schłodzonej lub
mrożonej, 30 dania gotowe, częściowo obrobione i w pół
przygotowane, głównie z makaronu i/lub produktów zbożowych, makarony, pizze, quiches (zapiekanki), tarty, wszystkie uprzednio wymienione towary, o ile to możliwe również
w postaci schłodzonej lub mrożonej.
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przeładunku i załadunku towarów, usługi w zakresie wynajmowania środków transportu lądowego, pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, usługi w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, cieplnej (para wodna i gorąca woda),
wody zdemineralizowanej i wody pitnej, 40 usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i wytwarzania produktów
rafinacji ropy naftowej, usługi w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, cieplnej (para wodna i gorąca woda), wody zdemineralizowanej i wody pitnej, 42 usługi w zakresie wiercenia
i poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz usługi
wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, usługi
w zakresie analiz, ekspertyz, pomiarów dla eksploatacji pokładów roponośnych, usługi w zakresie ekspertyz, pomiarów
i eksploatacji pól naftowych.
465820
(220) 2017 01 03
INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW
UPRZEMYSŁOWIONYCH, Katowice
(540) IETU

(210)
(731)

(210) 465818
(220) 2016 12 30
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Geonafta

(531) 01.15.15, 05.05.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne nieorganiczne i organiczne oraz petrochemiczne powstające w wyniku przerobu
ropy naftowe zawarte w tej klasie, dodatki chemiczne do paliw, 4 smary, oleje przemysłowe i tłuszcze, gazy techniczne,
propan, butan, gaz płynny propan - butan, paliwa, benzyny
silnikowe, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
35 usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną paliw
stałych, płynnych gazowych oraz dodatków do paliw, olejów, wyrobów chemicznych, usługi w zakresie sprzedaży samochodów, lekkich pojazdów silnikowych, innych pojazdów
silnikowych i wszelkich akcesoriów samochodowych, usługi
w zakresie agencyjnej sprzedaży paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, doradztwo i bezpośrednia pomocy dla
podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie
planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia
rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji
pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności
marketingowej, działalność firm centralnych zajmujących się
kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki
lub przedsiębiorstwa, kontrolowanie i zarządzanie innymi
spółkami lub przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji,
36 usługi w zakresie sprzedaży, wynajmu, dzierżawy i wyceny
nieruchomości własnych lub dzierżawionych, 37 usługi w zakresie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie wynajmowania narzędzi, maszyn, urządzeń lub
materiałów, usługi w zakresie naprawy i konserwacji: sprzętu
elektrycznego, wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń
oraz pojazdów silnikowych, obsługi i naprawy pojazdów
oraz samochodów, smarowania pojazdów, regeneracji silników zużytych lub częściowo zniszczonych, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi w zakresie robót związanych
z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 39 usługi
w zakresie magazynowania, składowania, przechowywania,

(531) 07.01.14, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów, kongresów, pracowni specjalistycznych, instruktaży, konkursów i quizów,
organizowanie wystaw z dziedziny ochrony środowiska,
usługi edukacji i szkoleń związanych z ochroną natury i środowiska, usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
dotyczące zagadnień środowiskowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, wydawanie książek, czasopism, broszur, tekstów edukacyjnych, ulotek, plakatów także w formie elektronicznej, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie prac naukowych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi konsultingowe w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo (e-learning), usługi biblioteczne, także
z zakresu bibliotek online, wynajmowanie sprzętu konferencyjnego audio i wideo, usługi informacji o organizowanych
kursach, szkoleniach, konferencjach, zjazdach, seminariach,
publikacjach, konsultacjach, 42 badania naukowe i przemysłowe, prace badawczo - rozwojowe i usługowe w zakresie:
mikrobiologii, biotechnologii, ekologii, ochrony środowiska
naturalnego, hodowli roślin, odpadów, medycyny społecznej, monitoringu środowiska, kontroli zanieczyszczeń, ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, opracowywanie raportów, diagnoz, prognoz i ekspertyz dotyczących ochrony
środowiska w zakresie, ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, ochrony klimatu, ochrony przed
hałasem i wibracjami, ochrony krajobrazu oraz żywych zasobów przyrody, ochrony i odnowy biologicznie czynnej
powierzchni ziemi, ochrony i odnowy zasobów wodnych,
gospodarowania zasobami i odpadami w środowisku, odnawialnych źródeł energii, badania doradztwo i usługi laboratoryjne w zakresie: mikrobiologii, biotechnologii, ekologii,
ochrony środowiska naturalnego, hodowli roślin, odpadów,
medycyny społecznej, monitoringu środowiska, kontroli zanieczyszczeń, poboru próbek do badań, usługi doradztwa
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w dziedzinie technologii i badań w zakresie ochrony środowiska, projektowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie informatyki środowiskowej, opracowanie i wdrażanie kartograficznych metod odwzorowania
stanu i przemian jakości środowiska.
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(540) TARGI WSCHODNIE

(210) 465862
(220) 2017 01 02
(731) GRABOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) Mushiburo

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do sauny, kabiny przenośne do łaźni tureckich, wanny spa, wanny, wanny do nasiadówek,
urządzenia na gorące powietrze, urządzenia do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, parowe
sauny do twarzy, parowniki, 44 łaźnie publiczne do celów
higienicznych, łaźnie tureckie, masaż, salony piękności, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi saun.
(210) 465919
(220) 2017 01 03
(731) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA, Warszawa
(540) Lublinianka
(510), (511) 29 warzywa w puszkach, warzywa suszone,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, owoce w puszkach, mleko,
produkty mleczarskie, zupy, składniki do sporządzania zup,
dżemy, konserwy mięsne, wyroby masarskie, 30 keczup,
musztarda, ocet, sosy i marynaty stosowane jako przyprawy
smakowe, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowane stosowane jako przyprawy, zioła do celów spożywczych,
pizza, tortille, ryż kasze spożywcze, majonez, chrzan.
465932
(220) 2017 01 04
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Zawiercie
(540) Urazolan
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby
medyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210)
(731)

465981
(220) 2017 01 04
FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH,
Warszawa

(531)

01.01.05, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.05.09,
01.05.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.07.01, 24.07.23,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, aktówki jako
materiały biurowe, albumy, almanachy jako roczniki, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, broszury,
chorągiewki papierowe, formularze jako blankiety i druki,
czasopisma jako periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, fotografie wydrukowane, gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, książki, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, papier
do pisania jako papier listowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pieczątki z adresem, pióra i długopisy jako
artykuły biurowe, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki jako książki, pojemniki na ołówki, prospekty, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory na luźne
kartki, spinacze do papieru, ulotki, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania,
35 usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach, maszynopisanie, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam prasowych, telemarketing, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie
faktów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkoleń, organizowanie konkursów jako działalność edukacyjna lub
rozrywkowa, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
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466011
(220) 2017 01 07
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) LINERO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe,
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej.

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, mięczaki, skorupiaki, krewetki, 43 usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 466080
(220) 2017 01 09
(731) KAPELA KAROLINA, Przecław
(540) CANCPREV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
suplementy diety.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 25 ubrania sportowe i obuwie sportowe
do uprawiania sportów walki, w tym wschodnich sztuk walki, i sportów siłowych, w tym do boksu, karate, kick-boxingu,
sanshou, taekwondo, judo, sumo, samho, shoot hoxingu, jujitsu, zapasów i kulturystyki, w tym podkoszulki, spodenki,
kimona, opaski na głowę, trykoty, skarpety, paski, pasy, szale,
szarfy, rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk walki
i dodatki do nich, obuwie rytualne do uprawiania wschodnich sztuk walki, 28 rękawice bokserskie i do kick-hoxingu,
ochraniacze używane w sportach siłowych i sportach walki,
w tym ochraniacze głowy, ringi bokserskie i kick-boxingu,
maty do uprawiania zapasów, judo, sumo i sambo, sztangi
do podnoszenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie ciężarów, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do uprawiania kulturystki, 41 usługi w zakresie nauczania boksu, karate, kick-boxingu, sanshou, taekwondo, judo, sumo, sambo,
shoot boxingu, ju-jitsu, zapasów i kulturystyki oraz kursowe
szkolenie instruktorów i prowadzenie szkół w tym zakresie
oraz w zakresie samoobrony, organizowanie i prowadzenie
imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych stałych, kursowych, specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(210)
(731)

466082
(220) 2017 01 09
APACK SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kowanowo
(540) SIMAYI SUSHI
(210)
(731)

466105
(220) 2017 01 10
SZOT DOMINIK RED PEARL BUSINESS CONSULTING,
Parkowe Wzgórze
(540) FIGHTERTOY

(210)
(731)

466145
(220) 2017 01 11
GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RBB

(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering) oferowanie
żywności i napojów dla gości oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach przygotowywanie posiłków
i napojów restauracje oferujące dania na wynos usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską usługi restauracji japońskich usługi restauracyjne.
(210) 466095
(220) 2017 01 10
(731) BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA, Żelistrzewo
(540) SARDIGNA FRESHLY FROZEN

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno - sanitarna, w tym
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany
natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski
ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe,
dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej,
filtry do wody i gazu, zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne, w tym instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane
instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty
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posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy
głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie,
urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne,
pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze, elektryczne
i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne
grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne,
naczynia przeponowo - wyrównawcze dla instalacji CO,
palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki
ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej oraz
inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, lampy
oświetleniowe, asortyment instalacyjno - grzewczy, w tym
grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni,
urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne,
nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy
i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory
kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, kotły parowe, inne niż części maszyn, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
aparatura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania
wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, 35 prowadzenie hurtowni,
sklepu i salonu z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi,
sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą
łazienkową, materiałami do wykańczania wnętrz, sprzedaż
materiałów budowlano - instalacyjnych poprzez zamówienia
internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów i druków,
prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych, w tym w zakresie armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno - grzewczego,
wypożyczanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego,
dekoracja stoisk wystawienniczych, 39 dostarczanie towarów, informacja o składowaniu, transporcie, magazynowanie,
pakowanie towarów, rozładunek, spedycja, wynajmowanie
magazynów, usługi transportowe.

posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy
głębinowej, zawór zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie,
urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne,
pochłaniacze oparów, urządzenia do ogrzewania, elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze, elektryczne
i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne
grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo - elektryczne,
naczynia przeponowo - wyrównawcze dla instalacji CO,
palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki
ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej oraz
inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, lampy
oświetleniowe, asortyment instalacyjno - grzewczy, w tym
grzejniki, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni,
urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne,
nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy
i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury
kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory
kanalizacyjne, kolektory słoneczne [ogrzewanie], rury do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części maszyn, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
aparatura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, instalacje do ogrzewania
wodnego, zestawy solarne, grupy solarne, ekologiczne systemy grzewcze, piece słoneczne, 35 prowadzenie hurtowni,
sklepu i salonu z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi,
sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą
łazienkową, materiałami do wykańczania wnętrz, sprzedaż
materiałów budowlano - instalacyjnych poprzez zamówienia
internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów i druków,
prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych, w tym w zakresie armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno - grzewczego,
wypożyczanie urządzeń i wyposażenia wystawienniczego,
dekoracja stoisk wystawienniczych, 39 dostarczanie towarów, informacja o składowaniu, transporcie, magazynowanie,
pakowanie towarów, rozładunek, spedycja, wynajmowanie
magazynów, usługi transportowe.

466149
(220) 2017 01 11
GRUPA ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RBB
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany
natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski
ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe,
dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej,
filtry do wody i gazu, zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne, w tym instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone i zgrzewane
instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty

(210) 466166
(220) 2017 01 11
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) NaturHerbs

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła,
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi,
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pie-
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lęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
466209
(220) 2017 01 12
EFITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) eFitness

(210)
(731)

(531) 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie związane z zarządzaniem
obiektem sportowym, mobilne aplikacje dla użytkowników
końcowych połączone z oprogramowaniem związanym
z zarządzaniem obiektem sportowym, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] związane z zarządzaniem obiektem
sportowym, projektowanie oprogramowania związanego
z zarządzaniem obiektem sportowym, opracowywanie
oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem
sportowym, naprawa oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, konserwacja oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym,
wdrażanie oprogramowania związanego z zarządzaniem
obiektem sportowym, instalacja oprogramowania związanego z zarządzaniem obiektem sportowym, doradztwo
w zakresie oprogramowania związanego z zarządzaniem
obiektem sportowym.
(210) 466215
(220) 2017 01 12
(731) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen, DE
(540) PANZYNORM
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych
i naukowych, nawozy, substancje chemiczne do konserwowania żywności, garbniki, 3 srodki do prania i wybielania,
środki czyszczące, środki do odtłuszczania, mydła, preparaty do pielęgnacji ciała i urody, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty farmaceutyczne do leków dla ludzi i zwierząt,
substancje lecznicze, leki, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, preparaty medyczne, leki naturalne, preparaty
i artykuły sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające:
preparaty i wyroby do zwalczania szkodników, fungicydy,
herbicydy.
(210)
(731)

466241
(220) 2017 01 13
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) BABECZKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
466254
(220) 2017 01 13
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) COSMETICS BY ANN
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, kremy,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania,
środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, artykuły toaletowe.
(210)
(731)

(210) 466299
(220) 2017 01 14
(731) BUSZ PAULINA ESKIMOSKI, Szczyrk
(540) ESKIMOSKI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, nauka jazdy na nartach, prowadzenie przedszkola i szkółki narciarskiej, organizowanie obozów sportowych.
466311
(220) 2017 01 16
VARIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ENDOSTORE
(510), (511) 10 meble wykonane specjalnie do celów medycznych, szafy do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistyczne szafy do przechowywania sprzętu
i aparatury medycznej, szafy’ do przechowywania aparatów
endoskopowych, specjalistyczne szafy do przechowywania
aparatów endoskopowych, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z meblami do celów medycznych, szafami do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznymi
szafami do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej,
szafami do przechowywania aparatów endoskopowych,
specjalistycznymi szafami do przechowywania aparatów endoskopowych, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet mebli do celów medycznych,
szaf do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznych szaf do przechowywania sprzętu i aparatury
medycznej, szaf do przechowywania aparatów endoskopowych, specjalistycznych szaf do przechowywania aparatów
endoskopowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia
i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu mebli do celów medycznych, szaf do przechowywania sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznych szaf do przechowywania sprzętu
i aparatury medycznej, szaf do przechowywania aparatów
endoskopowych, specjalistycznych szaf do przechowywania
aparatów endoskopowych, pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, agencje importowo-eksportowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych.

(210)
(731)
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466362
(220) 2017 01 11
RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Lato #naMAXXXa

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 05.01.06, 05.01.12, 12.01.09, 10.03.01, 01.15.24,
09.01.10, 26.11.02, 26.11.07, 24.17.25
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audiowizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty
CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski kompaktowe, dyski
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone,
filmy kinematograficzne, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe,
kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo,
kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe],
maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych,
maszty radiotelegraficzne, megafony, mikrofony, monitory,
monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki
do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne nośniki danych,
nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne
nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci
komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych,
zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz
danych, procesory tekstu, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu
operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, przenośne
urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, na-
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grane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej,
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio,
wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, aplikacje
mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, 16 afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, bilety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, folia,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotografie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, katalogi,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, koperty z tworzyw sztucznych do pakowania,
książki, malarstwo [obrazy], mapy, materiały do modelowania, materiały drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, noże do papieru lub kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, papierowe podstawki pod kufle do piwa, periodyki, pędzle, plakaty
reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru
lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki,
woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy
[atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne i telewizyjne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku do celów
reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie
zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności artystycznej,
informacja handlowa, kampanie marketingowe, kompilacja
danych dla osób trzecich, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji, obróbka tekstów, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam
radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów rekla-
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mowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz
kinowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi agencji
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama
i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw
w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób
trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu medialnego,
systematyzacja komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
aukcyjne online, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu,
usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, usługi public relations, usługi rozlepiania plakatów
reklamowych, usługi zarządzania hotelami, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz
danych, zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zarządzenie w mediach, usługi
zarządzania społecznością on-line, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja
programów telewizyjnych, emisja programów radiowych,
emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez
terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem analogowych
i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie
programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów, ob-
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sługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników
naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi
przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym
imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu i na własną
rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji
różnego rodzaju na adresy internetowe (webmessaging),
przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków
i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca
strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów,
radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja
na żywo dostępna przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna,
transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie
dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji
satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line,
związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej
dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi online, a mianowicie
przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania głosu i obrazu, usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji
satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu
i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych,
usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji,
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szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub
obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn
internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi
w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii,
internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów,
wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie
sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania
sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego,
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, edukacyjne kursy
wyjazdowe, e-learning, interaktywne i korespondencyjne
kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź
prowadzone za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie, losowanie nagród [loterie], montaż filmów
kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji
i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej,
organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii, organizowanie spektakli, organizowanie
zabaw, prezentowanie programów radiowych, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów
telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie
agencji artystycznych, przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, przedstawienia plenerowe
stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne,
przygotowywanie programów radiowych, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne
online nie do pobrania, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach
danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, radiowe
programy rozrywkowe, realizacja programów radiowych
[planowanie], rejestrowanie na taśmach video, reportaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, rozrywka [widowiska],
selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, świadczenie usług
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przez parki tematyczne, tłumaczenia, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące organizowania
pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów
sportowych, usługi dotyczące publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii,
usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, usługi
nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi świadczone przez parki
rozrywki, usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku
lub obrazu, usługi udostępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie
produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania
online, usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, wypożyczanie dekoracji
teatralnych i rekwizytów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 43 bary
szybkiej obsługi, biura i agencje zakwaterowania, domy turystyczne, domy wypoczynkowe, hotele, kantyny, kafeterie
i bufety, kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
466399
(220) 2017 01 17
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOTERAZ TVN
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-

(210)
(731)
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sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne,
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki,
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery,
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www,
dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie,
przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych
i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości
bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie
interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu
tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne
w sieci www, portale do współdzielenia materiałów wideo,

Nr ZT12/2017

usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line
forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów
do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo,
filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla
użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie
i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych,
widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo-
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wej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne
książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych
i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych
baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych,
projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych,
internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych
i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji,
danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie,
rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści
audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe
i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych,
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hosting treści multimedialnych, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów
społecznych i przedstawiania osób.
466400
(220) 2017 01 17
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOTERAZ TVN24
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo- ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
(210)
(731)
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i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele,
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3
i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu
internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi
polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji,
danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu,
usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci www, portale do współdzielenia materiałów
wideo, usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat- roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały
wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line
dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych
treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji
audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie
i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
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obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych,
widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne
książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych
i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. organizowanie, obsługa i prezentacja
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych
baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
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lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych,
projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych,
internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych
i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji,
danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie,
rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści
audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe
i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych,
hosting treści multimedialnych, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie
osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych
w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.
466404
(220) 2017 01 17
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOTERAZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.99
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
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telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo- ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy
podróżne,
samochodowe
osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo,
38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca
na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali interneto-
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wych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie,
przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych
i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości
bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie
interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu
tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne
w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo,
usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line
forów, czat- roomów, dzienników, blogów oraz serwerów
do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo,
filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla
użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi agencji informacyjnej: zbieranie
i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć i materiałów wideo,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
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widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych,
widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne
książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych
i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. organizowanie, obsługa i prezentacja
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych
baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych,
projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych,
internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych
i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji,
danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
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osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie,
rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści
audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe
i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych,
hosting treści multimedialnych, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 45 przedstawianie
osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych
w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.
(210) 466413
(220) 2017 01 19
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) SEDAN HOME & SPACE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
i kompozycje zapachowe, kosmetyki, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego w gospodarstwach domowych, 4 mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, świece,
oleje do lamp parafinowych, podpałki do grilla, 5 preparaty
przeciwmolowe, środki do odświeżania powietrza, 11 urządzenia klimatyzacyjne, pochłaniacze wilgoci, wkłady do pochłaniaczy wilgoci, pochłaniacze zapachów do pomieszczeń,
lodówek i samochodów, klimatyzatory, wkłady zapachowe
do odkurzaczy, odświeżacze zapachowe, atomizery zapachowe do pomieszczeń.
466509
(220) 2017 01 23
TRUSZKOWSKA-SYPNIEWSKA DAGMARA DA & GA
AGENCJA HANDLOWA, Poznań
(540) POZNAŃSKA MANUFAKTURA PORCELANY
(210)
(731)
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(531)

03.04.11, 03.04.22, 03.04.23, 03.04.24, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, w szczególności salaterki, półmiski, talerze, bulionówki, maselnice, cukiernice,
dzbanki, wazy na zupę, pojemniki, serwisy obiadowe i kawowe, talerzyki na jajka, kubki, filiżanki, mleczniki, sosjerki, ozdoby z porcelany, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów
porcelanowych.
(210) 466520
(220) 2017 01 23
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada,
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
466533
(220) 2017 01 24
TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Flexi TRIO JET

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły
biurowe, atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury,
cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru
lub kartonu, grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy,
skorowidze, kalendarze, karton, katalogi, klipsy do papieru,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, koperty, korektory w płynie,
korektory w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki
[notesy], obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier do pisania
[listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele
[kredki], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybory szkolne, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka na pióra, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub
z kartonu, taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby
przeznaczone do wymazywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania,
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe .
(210)
(731)

466534
(220) 2017 01 24
TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Flexi SOFT

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły
biurowe, atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury,
cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru
lub kartonu, grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, karton, katalogi, klamerki, klipsy
do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, klipsy do piór i długopisów, koperty, korektory
w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki,
notatniki [notesy], obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali,
podkładki na biurko, podstawki do długopisów i ołówków,
pojemniki na ołówki, przybory szkolne, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka na pióra, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub
z kartonu, taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby
przeznaczone do wymazywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania,
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe.
466548
(220) 2017 01 24
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) IMGW

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 ekspertyzy - badania i analizy naukowe,
prowadzenie laboratoriów chemicznych, usługi ochrony
środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli
piętrzących - badania techniczne,ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód
i powietrza.
466593
(220) 2017 01 25
BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) MonoTower
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 przenośniki -maszyny,
podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu, sortownice, windy, inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, 37 instalacje, konserwacje
i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych.
466611
(220) 2017 01 18
APACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowanowo
(540) APACK JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ PAKOWANIE TO
NASZA PASJA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 39 pakowanie towarów, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, konfekcjonowanie towarów, magazynowanie towarów, transport
i składowanie towarów, usługi związane z magazynowaniem
towarów, usługi w zakresie spedycji towarów.
(210) 466614
(220) 2017 01 18
(731) PRAŻUCH MARCIN WYDAWNICTWO OLIMP, Jeleniec
(540) WYDAWNICTWO olimp

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.04.09
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne multimedialne
programy komputerowe, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane,
książki, podręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książki
do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, 28 zabawki,
zabawki edukacyjne, gry, gry planszowe, elektroniczne gry
edukacyjne dla dzieci, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży następujących towarów: interaktywne oprogramowanie
multimedialne do rozgrywania gier, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, materiały drukowane, publikacje
drukowane, książki, podręczniki edukacyjne, książki dla dzieci, książki do malowania, książeczki do kolorowania, czasopisma [periodyki], drukowane materiały dydaktyczne, zabawki,
zabawki edukacyjne, gry, gry planszowe, elektroniczne gry
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edukacyjne dla dzieci, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.
466619
(220) 2017 01 19
ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) MARINE HOTEL

(210)
(731)
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(210) 466636
(220) 2017 01 20
(731) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie
(540) digitec

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne,
elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania
łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych,
palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt i akcesoria do wymienionych
urządzeń.
466644
(220) 2017 01 21
BORYCHOWSKI PIOTR, SKOLIMOWSKI MARIUSZ PEEM
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) enero

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.05
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach
i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
466621
(220) 2017 01 19
ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ZDROJOWA INVEST & HOTELS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 zasilacze do laptopów, baterie do laptopów,
zasilacze do tabletów, klawiatury, klawiatury do laptopów,
klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, baterie do telefonów komórkowych, banki energii, 35 usługi prowadzenia
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży następujących towarów: zasilacze do laptopów, baterie do laptopów, zasilacze do tabletów, klawiatury,
klawiatury do laptopów, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, baterie do telefonów komórkowych, banki energii.
466663
(220) 2017 01 23
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) FOUR-SEASON PROTECTION

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, reklamy, reklamy
radiowe, reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi porównywania cen,
36 agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w sprawach inwestycyjnych, sprzedaż i wynajem budowanych w systemie deweloperskim
obiektów mieszkalnych i użytkowych, 43 hotele, pensjonaty,
usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.

(531)

26.05.06, 26.05.09, 26.05.13, 01.15.11, 01.15.13, 01.15.17,
01.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty,
środki do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom,
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb i lakierów,
utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników, żywice naturalne, smary i oleje przeciwrdzewne, barwniki do drewna,
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bejce do drewna, preparaty, impregnaty i oleje do konserwacji drewna, podkłady do drewna, szpachle do drewna, karbonyl do konserwacji drewna, kreozot do ochrony drewna,
preparaty zabezpieczające przed rdzą.

Nr ZT12/2017

466693
(220) 2017 01 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) TYMBARK

(210)
(731)

(210) 466666
(220) 2017 01 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CELLBLOCK GREEN POWER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.02, 24.13.25
(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, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
466670
(220) 2017 01 24
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
Twaróg na sernik nie wymaga mielenia delikatny
w smaku

(210)
(731)

(531)

08.01.15, 19.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 08.03.01, 05.07.21,
11.01.04, 11.03.09
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, twarogi.

(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.12
(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 w postaci napojów, pastylki
do napojów gazowanych, piwa.
466699
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES MIĘSNY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tek-
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stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
466705
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES SŁODYCZE
sweets & snacks

Nr ZT12/2017

gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(210) 466744
(220) 2017 01 25
(731) WEPPE PIOTR FT PLUS, Gdańsk
(540) REHAKURSY.PL

(210)
(731)

(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
[fitness], organizacja konferencji edukacyjnych, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej.
466792
(220) 2017 01 27
DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS

(210)
(731)
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych.
466811
(220) 2017 01 12
A. TUMKIEWICZ & M. TUMKIEWICZ BYSTRA SOWA
POMOCE DYDAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE SPÓŁKA
CYWILNA, Lębork
(540) BYSTRA SOWA ZDOLNY UMYSŁ PAMIĘĆ UWAGA
KONCENTRACJA WWW.BYSTRASOWA.EDU.PL

(210)
(731)
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(531) 03.07.05, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki dla dzieci, książki z zadaniami dla dzieci, książki edukacyjne, książki z nutami, wytwory z papieru,
publikacje drukowane, 41 edukacja, nauczanie, organizacja
warsztatów (szkoleń), przedszkola, 44 usługi terapeutyczne,
usługi logopedyczne, porady psychologiczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja.
466855
(220) 2017 01 30
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) RECIGAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia.

(210)
(731)

Nr ZT12/2017

mowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno - szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów.
(210) 466894
(220) 2017 01 30
(731) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US
(540) PSW

(210) 466873
(220) 2017 01 30
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zibi WSZYSTKO O CZASIE

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, sprzęt
audio-video, aparaty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych, 14 zegary, zegarki, 15 instrumenty muzyczne,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, komputerów, kas rejestrujących, sprzętu audio - video, aparatów fotograficznych, urządzeń do przetwarzania danych, zegarów,
zegarków, instrumentów muzycznych.
466892
(220) 2017 01 30
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Skrzydła Biznesu
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi,
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi
publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
usługi promocyjne, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali
internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania
informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyj(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 33 wódka.
(210) 466918
(220) 2017 01 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) REDactive Control³
(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 skory, talk i pudry do ciała, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
(210) 466925
(220) 2017 01 31
(731) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin
(540) alpinus

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby sportowe, torby alpinistyczne, torby podróżne, torby plażowe, kufry, kijki
do trekkingu, parasole, parasolki, plecaki, plecaki turystyczne,
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pokrowce na odzież, teczki, sakwy i sakiewki, walizki, worki
żeglarskie, 20 meble niemetalowe, meble metalowe, meble
turystyczne, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, meble zewnętrzne, materace kempingowe, karimaty, 22 brezenty, daszki do namiotów, daszki do użytku w wędkarstwie,
ekrany do ochrony przed wiatrem, hamaki, kapoki, namioty,
namioty kempingowe, nieprzemakalne osłony na śpiwory,
liny niemetalowe, plandeki, sznury, tekstylia z nieprzetworzonych włókiem, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, torby płócienne, 24 śpiwory, prześcieradła do wyścielania śpiworów, torby na śpiwory, koce, koce do użytku
na otwartym powietrzu, moskitiery, pledy podróżne, ręczniki, wkładki do śpiworów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież sportowa i turystyczna, obuwie sportowe i turystyczne, nakrycia głowy sportowe i turystyczne, bielizna sportowa i turystyczna, czepki kąpielowe, kombinezony sportowe,
ocieplacze, owijacze, paski, rękawice sportowe i turystyczne, szaliki, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, gry towarzyskie i sportowe, zabawki, zabawki dmuchane, zabawki
do wody, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
gry sportowe, sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania
sportu, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej toreb, toreb turystycznych, toreb
sportowych, toreb alpinistycznych, toreb podróżnych, toreb
plażowych, kufrów, kijków do trekkingu, parasoli, parasolek,
plecaków, plecaków turystycznych, pokrowców na odzież,
teczek, sakw i sakiewek, walizek, worków żeglarskich, mebli
niemetalowych, mebli metalowych, mebli turystycznych, mebli
wypoczynkowych, mebli ogrodowych, mebli zewnętrznych,
materaców kempingowych, brezentów, daszków do namiotów,
daszków do użytku w wędkarstwie, ekranów do ochrony przed
wiatrem, hamaków, kapoków, namiotów, namiotów kempingowych, nieprzemakalnych osłon na śpiwory, lin niemetalowych, plandek, sznurów, tekstyliów z nieprzetworzonych
włókien, toreb do pakowania z materiałów tekstylnych, toreb
płóciennych, śpiworów, prześcieradeł do wyścielania śpiworów, toreb na śpiwory, koców, koców do użytku na otwartym
powietrzu, moskitier, pledów podróżnych, ręczników, wkładek do śpiworów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, odzieży
sportowej i turystycznej, obuwia sportowego i turystycznego, nakryć głowy sportowych i turystycznych, bielizny sportowej i turystycznej, czepków kąpielowych, kombinezonów
sportowych, ocieplaczy, owijaczy, pasków, rękawic sportowych i turystycznych, szalików, artykułów gimnastycznych
i sportowych, gier towarzyskich i sportowych, zabawek,
zabawek dmuchanych, zabawek do wody, zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier sportowych, sprzętu
sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, artykułów gimnastycznych i sportowych, gier towarzyskich i sportowych, zabawek, zabawek
dmuchanych, zabawek do wody, zabawek do jeżdżenia bez
napędu silnikowego, gier sportowych, sprzętu sportowego,
ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń do ćwiczeń
fizycznych.
(210) 466926
(220) 2017 01 31
(731) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin
(540) alpinus
(510), (511) 18 torby, torby turystyczne, torby sportowe, torby alpinistyczne, torby podróżne, torby plażowe, kufry, kijki
do trekkingu, parasole, parasolki, plecaki, plecaki turystyczne,
pokrowce na odzież, teczki, sakwy i sakiewki, walizki, worki
żeglarskie, 20 meble niemetalowe, meble metalowe, meble
turystyczne, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, meble zewnętrzne, materace kempingowe, karimaty, 22 brezenty, daszki do namiotów, daszki do użytku w wędkarstwie,
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ekrany do ochrony przed wiatrem, hamaki, kapoki, namioty,
namioty kempingowe, nieprzemakalne osłony na śpiwory,
liny niemetalowe, plandeki, sznury, tekstylia z nieprzetworzonych włókiem, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, torby płócienne, 24 śpiwory, prześcieradła do wyścielania śpiworów, torby na śpiwory, koce, koce do użytku
na otwartym powietrzu, moskitiery, pledy podróżne, ręczniki, wkładki do śpiworów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież sportowa i turystyczna, obuwie sportowe i turystyczne, nakrycia głowy sportowe i turystyczne, bielizna sportowa i turystyczna, czepki kąpielowe, kombinezony sportowe,
ocieplacze, owijacze, paski, rękawice sportowe i turystyczne, szaliki, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, gry towarzyskie i sportowe, zabawki, zabawki dmuchane, zabawki
do wody, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
gry sportowe, sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania
sportu, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej toreb, toreb turystycznych, toreb
sportowych, toreb alpinistycznych, toreb podróżnych, toreb
plażowych, kufrów, kijków do trekkingu, parasoli, parasolek,
plecaków, plecaków turystycznych, pokrowców na odzież,
teczek, sakw i sakiewek, walizek, worków żeglarskich, mebli niemetalowych, mebli metalowych, mebli turystycznych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, mebli
zewnętrznych, materaców kempingowych, brezentów,
daszków do namiotów, daszków do użytku w wędkarstwie,
ekranów do ochrony przed wiatrem, hamaków, kapoków,
namiotów, namiotów kempingowych, nieprzemakalnych,
osłon na śpiwory, lin niemetalowych, plandek, sznurów, tekstyliów z nieprzetworzonych włókien, toreb do pakowania
z materiałów tekstylnych, toreb płóciennych, śpiworów, prześcieradeł do wyścielania śpiworów, toreb na śpiwory, koców,
koców do użytku na otwartym powietrzu, moskitier, pledów
podróżnych, ręczników, wkładek do śpiworów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, odzieży sportowej i turystycznej, obuwia
sportowego i turystycznego, nakryć głowy sportowych
i turystycznych, bielizny sportowej i turystycznej, czepków
kąpielowych, kombinezonów sportowych, ocieplaczy, owijaczy, pasków, rękawic sportowych i turystycznych, szalików,
artykułów gimnastycznych i sportowych, gier towarzyskich
i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zabawek
do wody, zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
gier sportowych, sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń do ćwiczeń fizycznych, artykułów
gimnastycznych i sportowych, gier towarzyskich i sportowych, zabawek, zabawek dmuchanych, zabawek do wody,
zabawek do jeżdżenia bez napędu silnikowego, gier sportowych, sprzętu sportowego, ochraniaczy do uprawiania sportu, urządzeń do ćwiczeń fizycznych.
466932
(220) 2017 01 31
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo ODZIEŻ DOM OBUWIE

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu, wysyłkowej, katalogowej
lub na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, naczynia stołowe
wykonane z porcelany, tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła,
naczynia żaroodporne, patelnie, garnki, donice, zastawa stołowa, gąbki, grzebienie, materiały szczotkarskie, tkaniny, wyroby tekstylne, materiały włókiennicze, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, poduszki, koce, narzuty, ręczniki, obrusy,
tapety, koronki, hafty, wstążki, guziki, szpilki, igły oraz inne
artykuły krawieckie, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, kosmetyki, środki do mycia,
czyszczenia i polerowania, produkty oświetleniowe, świece,
biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, zegarki,
zegary, papier, karton, wyroby z papieru, kartonu, jednorazowe produkty papierowe, druki, zeszyty, kolorowanki. książki,
czasopisma, artykuły biurowe, artykuły do pakowania, parasole i parasolki, torby, walizki, wyroby rymarskie, meble,
lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny,
sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, masy perłowej, sepiolitu, z imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie działalnością handlową, usługi importowo - eksportowe,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, gromadzenie, kompilowanie, sortowanie
i zarządzanie danymi w bazach danych zarządzanie bazami
danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji handlowej, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie
programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów,
administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki, zachęty oraz nagrody, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów motywacyjnych.
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naczynia żaroodporne, patelnie, garnki, donice, zastawa stołowa, gąbki, grzebienie, materiały szczotkarskie, tkaniny, wyroby tekstylne, materiały włókiennicze, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, poduszki, koce, narzuty, ręczniki, obrusy,
tapety, koronki, hafty, wstążki, guziki, szpilki, igły oraz inne
artykuły krawieckie, gry. zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, kosmetyki, środki do mycia,
czyszczenia i polerowania, produkty oświetleniowe, świece,
biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, zegarki,
zegary, papier, karton, wyroby z papieru, kartonu, jednorazowe produkty papierowe, druki, zeszyty, kolorowanki, książki,
czasopisma, artykuły biurowe, artykuły do pakowania, parasole i parasolki, torby, walizki, wyroby rymarskie, meble,
lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny,
sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, masy perłowej, sepiolitu, z imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie działalnością handlową, usługi importowo - eksportowe,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, gromadzenie, kompilowanie, sortowanie
i zarządzanie danymi w bazach danych zarządzanie bazami
danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji handlowej, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie
programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów,
administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki, zachęty oraz nagrody, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów motywacyjnych.
466934
(220) 2017 01 31
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo
(210)
(731)

466933
(220) 2017 01 31
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo ODZIEŻ DOM OBUWIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu, wysyłkowej, katalogowej
lub na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, naczynia stołowe
wykonane z porcelany, tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu, wysyłkowej, katalogowej
lub na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, naczynia stołowe
wykonane z porcelany, tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła,
naczynia żaroodporne, patelnie, garnki, donice, zastawa stołowa, gąbki, grzebienie, materiały szczotkarskie, tkaniny, wyroby tekstylne, materiały włókiennicze, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, poduszki, koce, narzuty, ręczniki, obrusy,
tapety, koronki, hafty, wstążki, guziki, szpilki, igły oraz inne
artykuły krawieckie, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
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i sportowe, ozdoby choinkowe, kosmetyki, środki do mycia,
czyszczenia i polerowania, produkty oświetleniowe, świece,
biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, zegarki,
zegary, papier, karton, wyroby z papieru, kartonu, jednorazowe produkty papierowe, druki, zeszyty, kolorowanki, książki,
czasopisma, artykuły biurowe, artykuły do pakowania, parasole i parasolki, torby, walizki, wyroby rymarskie, meble,
lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny,
sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, masy perłowej, sepiolitu, z imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie działalnością handlową, usługi importowo - eksportowe,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, gromadzenie, kompilowanie, sortowanie
i zarządzanie danymi w bazach danych zarządzanie bazami
danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji handlowej, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie
programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów,
administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki, zachęty oraz nagrody, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów motywacyjnych.
466935
(220) 2017 01 31
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odo
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lub z tworzyw sztucznych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie działalnością handlową, usługi importowo - eksportowe,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, gromadzenie, kompilowanie, sortowanie
i zarządzanie danymi w bazach danych zarządzanie bazami
danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji handlowej, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie
programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów,
administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki, zachęty oraz nagrody, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów motywacyjnych.
466939
(220) 2017 01 31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) SQUEEZY FREEZY

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu, wysyłkowej, katalogowej
lub na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, naczynia stołowe
wykonane z porcelany, tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła,
naczynia żaroodporne, patelnie, garnki, donice, zastawa stołowa, gąbki, grzebienie, materiały szczotkarskie, tkaniny, wyroby tekstylne, materiały włókiennicze, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa, poduszki, koce, narzuty, ręczniki, obrusy,
tapety, koronki, hafty, wstążki, guziki, szpilki, igły oraz inne
artykuły krawieckie, gry. zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, kosmetyki, środki do mycia,
czyszczenia i polerowania, produkty oświetleniowe, świece,
biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, zegarki,
zegary, papier, karton, wyroby z papieru, kartonu, jednorazowe produkty papierowe, druki, zeszyty, kolorowanki, książki,
czasopisma, artykuły biurowe, artykuły do pakowania, parasole i parasolki, torby, walizki, wyroby rymarskie, meble,
lustra, ramy do obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny,
sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, masy perłowej, sepiolitu, z imitacji tych surowców

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody),
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku,
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze,
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
466942
(220) 2017 01 31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) koral Roll ice

(210)
(731)
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467035
(220) 2017 02 02
PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FootballPro.pl

(531) 26.01.05, 05.07.08, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody),
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku,
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze,
sosy do deserów w tym do lodów napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210)
(731)

466944
(220) 2017 01 31
NELVI - A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI,
D.KOTWINOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Olkusz
(540) viflon

(531) 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, nagolenniki [artykuły sportowe], rękawice dla piłkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gry w piłkę nożną, małe piłki do gry
w piłkę nożną, okulary zabawkowe, siatki do bramek do gry
w piłkę nożną, słupki od bramek, akcesoria dla piłkarzy, automaty do gier, automaty do gier wideo, balony do zabawy,
bańki mydlane, bąki, boiska, czapeczki na przyjęcia, deski
do pływania, deskorolki, ekspandery, gry planszowe, gry automatyczne lub na żetony, gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki,
hulajnogi, huśtawki, karty do gry, karuzele, kije do gier, klocki,
konfetti, kotyliony, kukiełki, lalki, latawce, łyżworolki, łyżwy,
marionetki, maski, maski teatralne, misie pluszowe, ochraniacze, ozdoby choinkowe, piłkarzyki, piłki do gier, piniaty,
pluszowe zabawki, pojazdy przeskalowane, pojazdy zabawkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, rękawki do pływania, ringo,
rolki, sanki, siatki, sztuki magiczne, trampoliny, ubranka dla lalek, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna - edukacja, fotografia, fotoreportaże, gry świadczone
on-line. imprezy sportowe, informacja o edukacji, informacja
o imprezach sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże sportowe, usługi klubowe, kluby zdrowia, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, kształcenie
praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, obozy wakacyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
rozrywka, sport, wynajmowanie stadionów, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie zabawek.

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, takich jak: powłoki politetrafluoroetylenowe (PTFE), powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE),
powłoki z kopolimeru tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP),
powłoki z kopolimeru etylen/tetrafluoretylen (ETFE), powłoki
z polimeru polieteroeteroketonu (PEEK), powłoki z polimeru
polifenylenosulfidu (PPS), na różne podłoża, w tym na podłoża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali niskostopowej, stopów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy, tworzyw
sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych:
antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regeneracja zużytych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, 42 usługi inżynieryjne w zakresie nakładania powłok
polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, opracowywanie projektów technicznych w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych
na różne podłoża, doradztwo techniczne w zakresie doboru
nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych oraz technologii ich nakładania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produktów
z dziedziny nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych.
(210) 466996
(220) 2017 02 01
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna 250 DHA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywność do celów medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
(210) 466999
(220) 2017 02 01
(731) BILKA LIFESTYLE Ltd., Sofia, BG
(540) bilka homeopathy
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, zestawy kosmetyków.
(210) 467026
(220) 2017 02 02
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) PIASKOLANDIA
(510), (511) 16 tworzywa plastyczne do kształtowania i modelowania, masy plastelinowe, 28 zabawki, zestawy plastyczne do kształtowania, lepienia i modelowania.

(210) 467044
(220) 2017 02 02
(731) CZERSKA ANETA LUIZA, Warszawa
(540) ZABAWY z rozumem
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(531)

27.05.01, 27.05.03, 21.01.25, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.09
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, przedszkola.
467068
(220) 2017 02 03
MARMAX JURZYSTA GĄSECKI SPÓŁKA JAWNA,
Czudec
(540) MARMAX
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: lemoniady, likiery, wódki, wina, koniaki, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, piwo,
napoje i soki pomidorowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców, napoje alkoholowe,
aperitify, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe,
środki wybielające, środki czyszczące, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, antystatyczne
preparaty do celów domowych, aromaty (olejki aromatyczne), saszetki aromatyczne do bielizny, środki do zamaczania
bielizny, preparaty do czyszczenia, dezodoranty do użytku
osobistego, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, wody toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, ozdoby dla celów
kosmetycznych, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty do podłogi i mebli, produkty perfumeryjne, środki
do prania, szampony, środki do toalety, przybory kuchenne
oraz gospodarstwa domowego oraz pojemniki, pojemniki
szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
kosze na chleb, przyrządy do czyszczenia, deski do krojenia
w kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła, dozowniki
papieru toaletowego, filtry nieelektryczne do kawy, przybory kosmetyczne, pojemniki do kuchni, pojemniki do lodu,
sztućce, młynki ręczne do użytku domowego, mydelniczki,
naczynia do picia, termosy do napojów, przybory do użytku domowego, przybory kuchenne, zestawy do przypraw,
serwisy, nakrycia stołowe, szczoteczki do zębów, szczotki,
naczynia szklane, tace papierowe, talerze, przybory toaletowe, zestawy stołowe z metali nieszlachetnych, pojemniki
termoizolacyjne na żywność, tytoń, przybory dla palaczy,
cygara, fajki, zestawy dla palaczy, papierosy, tabaka, zapalniczki dla palaczy, zapałki, mięso, drób, dziczyzna, bekon, słonina, buliony, chrupki ziemniaczane, filety rybne, flaki, grzyby
konserwowane, jaja, kapusta kwaszona, kiełbasy, konfitury,
mięso konserwowane, produkty mleczne, mrożone owoce,
napoje mleczne z przewagą mleka, oleje jadalne, owoce
konserwowane, galaretki owocowe, potrawy na bazie ryb,
ryby konserwowane, ryby nieżywe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, skorupiaki nieżywe, sosy mięsne, szynka,
śledzie, tłuszcze jadalne, zwierzyna łowna, żelatyna do celów
spożywczych, żywność solona, kawa, herbata, ryż, cukier,
aromaty i przyprawy do żywności, batony, biszkopty, budynie, bułki, chleb, ciasta, cukier, cukierki, czekolada, drożdże,
enzymy do ciasta, grysiki, gumy do żucia, kakao, żywność dla
dzieci, wyroby z kakao, kasze spożywcze, keczup, lody spożywcze, majonezy, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, ocet, ozdoby jadalne do ciast, pasztety, przyprawy, pizze, potrawy na bazie mąki, ryż, słodycze,
sosy, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe,
rośliny zbożowe, produkty rolne, leśne, ogrodnicze, grzyby
świeże, korzenie spożywcze, kwiaty naturalne, owoce cytrusowe, owoce świeże, pożywienie dla kotów, psów i innych
zwierząt, rośliny, żywe ryby, warzywa świeże, ziarno kawowe,
surowe ziemniaki, zarodki, kiełki, zboże w ziarnach nieprze(210)
(731)

Nr ZT12/2017

tworzone, skorupiaki żywe, artykuły biurowe, papier, czasopisma, nienaświetlone błony fotograficzne, środki higieniczne,
wata, pieluszki, podpaski, papier toaletowy, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, fachowe doradztwo handlowe
w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, obsługi informatycznej, handlu, dystrybucja materiałów reklamowych
związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklamowanie, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe i wizualne
w zakresie handlu, organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych, pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi
w zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń
handlowych, w tym sklepów samoobsługowych, takiego jak:
dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie biur oraz wynajem pozostałego wyposażenia pomieszczeń handlowych (nie sklasyfikowanego w innych klasach), udzielanie porad handlowych konsumentom,
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, sprawy dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 logistyka
transportu, magazynowanie i składowanie, magazynowanie
ładunków, magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów w dużych ilościach, organizowanie
transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu towarów, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, rezerwacja transportu,
spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, transport, transport drogą kurierską,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
i składowanie, transport kontenerowcami, transport lądowy,
transport ładunków, transport paczek, transport towarów,
transport żywności, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane
z transportem, usługi pośrednictwa transportowego, usługi
transportowe, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków transportu,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, restauracje,
usługi restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi w za-
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kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów.
467069
(220) 2017 02 03
BEDNARSKI PIOTR INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Katowice
(540) Medycyna Dąb
(210)
(731)

Nr ZT12/2017

467105
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) betoncal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - dolomit do celów przemysłowych,
wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień, kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa, wapień w postaci proszku.

(210)
(731)

467107
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) animacal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - wapno do użytku w rolnictwie,
31 karmy i pasze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, wapno
do pasz.
(210)
(731)

(531)

02.07.13, 02.07.23, 02.07.25, 02.09.25, 02.01.01, 02.01.23,
02.01.24, 02.01.30, 26.01.14, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie: leczenia onkologicznego, diagnostyki i leczenia chorób piersi (biopsja
mammotomiczna), ginekologii onkologicznej, leczenia zaburzeń endokrynologicznych u kobiet i młodzieży, leczenia
chorób kobiecych, leczenia ginekomastii, prowadzenia ciąży,
diagnostyki i leczenia: chorób tarczycy, chorób kardiologicznych, chorób wewnętrznych, dermatologii, dermatologii estetycznej, diagnostyki obrazowej, histopatologii.
(210) 467087
(220) 2017 02 03
(731) KRALA BARTOSZ AA HERKULES, Katowice
(540) AA HERKULES www.podestyruchome.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady w zarządzaniu
w zakresie zamówień dotyczących podnośników, podestów
ruchomych, zwyżek, handel detaliczny i hurtowy, w tym
za pośrednictwem systemów elektronicznych i/lub stron
internetowych obejmujący podnośniki, podesty ruchome,
zwyżki oraz ich części i akcesoria, 37 usługi związane z wypożyczaniem, wynajmem oraz naprawą i konserwacją sprzętu - podnośników, podestów ruchomych, zwyżek, 41 szkolenia w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia
z zakresu użytkowania podnośników, podestów ruchomych,
zwyżek, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.
467091
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) skycal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - dolomit do celów przemysłowych,
sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień
w postaci proszku.

(210)
(731)

467094
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) skycal PRO
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych,
sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień
w postaci proszku.
(210)
(731)

467109
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) gruntcal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - wapno do użytku w rolnictwie,
19 kamień, skała, materiały - kamień, wapień, wapno nawozowe, wapień w postaci proszku, sproszkowany wapień
do celów rolniczych.

(210)
(731)

467114
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) grancal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - wapno do użytku w rolnictwie,
19 kamień, skała, materiały - kamień, wapień, wapno nawozowe, wapień w postaci granulowanej, granulowany wapień
do celów rolniczych.

(210)
(731)

467116
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) bitumcal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych,
wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień, kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa, wapień w postaci proszku.

(210)
(731)

467117
(220) 2017 02 03
KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzeszowice
(540) technocal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych,
wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień, kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa, wapień w postaci proszku.

(210)
(731)
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467118
(220) 2017 02 04
DEVLECUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) crmcube
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych.
(210)
(731)

467142
(220) 2017 01 21
ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 3 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) FOREST SKI HOTEL
(210)
(731)

(531) 05.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach
i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
467143
(220) 2017 02 06
ADMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Admind
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 organizowanie wydarzeń promocyjnych, pokazów,
spotkań, imprez artystycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
(210)
(731)
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organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], 42 projektowanie stron internetowych, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], usługi graficzne, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie oprogramowania komputerowego i aplikacji, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i aplikacji, projektowanie graficzne.
(210) 467145
(220) 2017 02 06
(731) SALON24.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SALON24

(531) 26.05.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki, materiały
drukowane, periodyki [czasopisma], prospekty, publikacje drukowane, ulotki, zakładki do książek, 35 aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, optymalizacja stron internetowych, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
przeglądu prasy, usługi public relations, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, nadawanie telewizji kablowej,
poczta elektroniczna, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotografia, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi reporterskie, usługi
studia nagrań, 42 hosting serwerów, hosting stron internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wynajmowanie serwerów WWW.
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(210) 467146
(220) 2017 02 06
(731) AB SADŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Sząbruk
(540) BW BOGWAY PROFESIONAL PNEUMATIC TOOLS

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 frezarki, giętarki, przyrządy do lutowania, pistolety do malowania, młoty pneumatyczne, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, przenośniki
pneumatyczne, wiertarki, przebijaki dziurkarek, szlifierki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcznym, 8 dziurkacze
jako narzędzia, narzędzia do frezowania, gwintownice jako
narzędzia, klucze jako narzędzia, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, piły jako narzędzia, piły wyrzynarki,
przyrządy do cięcia, przycinarki do rur jako narzędzia, rozwiertaki, przecinaki, przebijaki, świdry i wiertła jako narzędzia,
wybijaki, wycinarki jako narzędzia, narzędzia do wytłaczania,
35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja materiałów
reklamowych - druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz z wykorzystaniem Internetu w zakresie towarów wymienionych w klasach: 07 i 08, usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo - eksportowej.
(210) 467147
(220) 2017 02 06
(731) SALON24.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SALON24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki, materiały drukowane, periodyki [czasopisma], prospekty, publikacje drukowane, ulotki, zakładki do książek, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów,
optymalizacja stron internetowych, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi przeglądu prasy,
usługi public relations, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, nadawanie telewizji kablowej, poczta elektroniczna, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia,
fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
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organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
42 hosting serwerów, hosting stron internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie serwerów www.
467149
(220) 2017 02 06
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA HORTUS STERNA
SPÓŁKA JAWNA, Jelenia Góra
(540) Kucie Smaku
(210)
(731)

(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
(210) 467155
(220) 2017 02 06
(731) VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) VENTURE INC

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe.
(210) 467156
(220) 2017 02 06
(731) REMPLEWICZ MARCIN, Porażyn-Tartak
(540) Remplus+ Fitness

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 24.13.09, 24.17.05
(510), (511) 35 porady odnośnie zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie klubów fitness, reklama i usługi reklamowe, 41 fitness kluby, usługi sportowe.
(210)
(731)

467159
(220) 2017 02 06
NEWSERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) NEWSERIA innowacje

(531) 29.01.03, 26.11.07, 26.11.22, 24.17.02, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków,
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków,
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sprzedaży Internetu (sklep internetowy), usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele,
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne,
siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do ope-
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ratora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem wyboru z pośród
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-Iine z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local
Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
41 usługi rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej.
467162
(220) 2017 02 03
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 1990r.

(210)
(731)
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(531) 05.13.01, 05.03.13, 07.05.06, 07.05.08, 07.05.10, 27.07.01
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy),
AFAMIA SWEETS MIX SWEETS - mieszanka ciastek arabskich
na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), BAKLAWY różnego rodzaju - ciasto na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały,
nerkowca, orzechy ziemne), babeczki, babeczki (ciasto)
płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym
[Savarin], babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy,
chleb słodowy, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców,
ciastka z daktylami (dates), ciasta [słodkie lub słone], ciasta
z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe, ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie
jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki,
przekąski w postaci ciast owocowych, słodycze zawierające
owoce, smażone ciasteczka plecione, smażone ciasteczka,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych.
467164
(220) 2017 02 06
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Poznań
(540) pcss
(510), (511) 9 programy komputerowe, nośniki nagrań cyfrowych, 38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi naukowe,
techniczne, analizy przemysłowe, usługi badawcze.
(210)
(731)

(210) 467168
(220) 2017 02 06
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) Fersoy
(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.
467169
(220) 2017 02 06
AGROPERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kisielice
(540) AGROPerfekt
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami rolniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z maszynami rolniczymi, usługi sprzedaży: filtrów paliwa
do maszyn rolniczych, filtrów powietrza do maszyn rolniczych, łożysk do maszyn rolniczych, opon do maszyn rolniczych, termostatów do maszyn rolniczych, 37 serwis maszyn
i urządzeń rolniczych, konserwacja i naprawy maszyn rolniczych, 44 doradztwo rolnicze, usługi rolnicze, usługi rolnicze,
ogrodnicze i leśne, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210)
(731)

467224
(220) 2017 02 07
SEN WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT12/2017

(540) sen SZTUKAEVENTNOC

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania cyfrowe, płyty [nagrania dźwiękowe], taśmy
z nagraniami, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania
muzyczne w postaci płyt, clipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dyski optyczne z nagraniami audio, nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo
z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty CD-i, muzyka cyfrowa
do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3,
35 usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, administrowanie dotyczące marketingu, 41 usługi rozrywkowe,
usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, usługi rozrywkowe świadczone w klubach
nocnych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez
rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe w postaci występów
muzycznych grup wokalnych, produkcja koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, organizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie imprez muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych,
usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), muzyczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), produkcja nagrań wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów
wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, produkcja filmów
wideo i DVD, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi artystów estradowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi
świadczone przez kawiarnie, bary, usługi przygotowywania/
serwowania żywności i napojów, w tym także zawierających
alkohole, usługi restauracyjne.
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(210) 467231
(220) 2017 02 07
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) GRAFIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone dla
ludzi.
467242
(220) 2017 02 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Climeston
(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)
(731)

467245
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) V
(210)
(731)

(531) 27.01.06, 26.02.12, 26.01.18, 26.11.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki
dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki,
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środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty
do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy,
algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza,
odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń,
odświeżacze do toalet, 21 sprzęt nieelektryczny do utrzymywania czystości, ręczne przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, ściągacze
gumowe z uchwytami, rękawice do prac domowych, mopy,
końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki do mopów,
aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domowego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania, ścierki
do podłóg, szczotki do celów domowych, szczotki do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania, szufelki
do zmiatania.
467247
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GWARANCJA JAKOŚCI VOIGT V

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 26.01.05, 26.01.18, 26.02.12, 26.11.12, 27.01.06
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
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składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki
dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki,
środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet, 21 sprzęt nieelektryczny
do utrzymywania czystości, ręczne przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia uruchamiane
ręcznie, ściągacze gumowe z uchwytami, rękawice do prac
domowych, mopy, końcówki do mopów, wiadra do mopów,
wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki
do mopów, aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domowego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania, ścierki do podłóg, szczotki do celów domowych, szczotki
do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania,
szufelki do zmiatania, 37 serwis i naprawa sprzętu i urządzeń
do sprzątania, mycia i dozowania detergentów, 41 usługi
szkoleniowe i doradztwo dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu
profesjonalnego utrzymania czystości.
467248
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VOIGER PROFESSIONAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
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składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki
dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki,
środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
467252
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO KLAR VC 692
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

467254
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-KLAR VC 692
(210)
(731)
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(531)

11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
467256
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO SOFT VC 691
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania

(210)
(731)
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do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
467258
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-SOFT VC 691
(210)
(731)

(531)

11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

467281
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) METALLIC DISPERSION VC 330
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napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
467336
(220) 2017 02 09
PAIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) P paigo
(210)
(731)

(531) 01.01.04, 07.03.01, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210) 467332
(220) 2017 02 09
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie wspomagające,
oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie medialne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie sensoryczne, oprogramowanie multimedialne,
oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie testowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie gier, oprogramowanie czytników kart, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
bufora wydruku, oprogramowanie spoolera wydruku, komputerowe oprogramowanie graficzne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy],
komputerowe oprogramowanie układowe, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do telewizorów,
oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie dla studentów, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie
do muzyki, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe oprogramowanie
antywirusowe, freeware [oprogramowanie darmowe], oprogramowanie do pobrania, wbudowane oprogramowanie
operacyjne, oprogramowanie do ściągania długów, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do komponowania muzyki, oprogramowanie do rozpoznawania gestów,
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogra-
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mowanie do telewizji interaktywnej, oprogramowanie
do wideo interaktywnego, oprogramowanie do zarządzania
finansami, oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie komputerowe krojów czcionek, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie
do gier wideo, oprogramowanie do monitorowania kredytów, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie
do synchronizacji plików, oprogramowanie komputerowe
do konserwacji, oprogramowanie do wirtualnej klasy, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie Master of Education, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie do konserwacji
prewencyjnej, oprogramowanie użytkowe do telewizorów,
oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, oprogramowanie
komputerowe do reklamy, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do rozpoznawania obrazów,
oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, oprogramowanie do analizy twarzy, oprogramowanie do analizy mowy,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, oprogramowanie do rozpoznania mowy, oprogramowanie do telefonów komórkowych, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe gier wideo,
oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych,
oprogramowanie operacyjne do komputerów mainframe,
oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków,
oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego mikrofal,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli,
oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
do przeprowadzania walnych zgromadzeń, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie
do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, oprogramowanie
do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
danych, kartridże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telewizji, oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie
do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania
organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe
do strojenia instrumentów, oprogramowanie do produkcji
wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do inżynierii
budowy maszyn, oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie)
i oprogramowanie do papierosów elektronicznych, oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie do komputerowych za-
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pór sieciowych, oprogramowanie komputerowe do tablic
interaktywnych, oprogramowanie zapewniające dostęp
do Internetu, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych
GPS, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów
cyfrowych, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, kartridże [oprogramowanie] do użytku
z komputerami, oprogramowanie laptopów przeznaczone
dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, kartridże do gier
komputerowych [ oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do programowania
maszyn faksymilowych, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie
komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
cyfrowych, oprogramowanie do przesyłania wiadomości
on-line, oprogramowanie komputerowe wspomagające
projektowanie sprzętu sportowego, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, oprogramowanie do obsługi rozległych
sieci [WAN], oprogramowanie komputerowe do zarządzania
arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowego automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie operacyjne USB
[uniwersalnej magistrali szeregowej], programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych,
magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie komputerowe
do zbierania danych pozycjonujących, optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych
pozycjonujących, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie
komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną
medyczną, zapisane oprogramowanie komputerowe
do bezpiecznej jazdy, oprogramowanie do monitorowania
sieci w chmurze, oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, oprogramowanie
komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji da-
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nych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, oprogramowanie komputerowe
do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, interaktywne
oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie bios [podstawowego systemu
wejścia-wyjścia], oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do kompresji danych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do malej poligrafii komputerowej [desktop publishing], programy gier
komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie],
oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach
cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników, oprogramowanie sterujące serwerem
umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego [UPI], oprogramowanie komputerowe do inżynierii
oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier
komputerowych, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych
witryn internetowych, oprogramowanie do przetwarzania
danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie do gier
do użytku z komputerami, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania grami on-line, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, oprogramowanie do poczty
elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie
przetwarzające obrazy do kamer w pojazdach, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami
zabezpieczającymi, zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy samochodem, oprogramowanie
do pobrania do obsługi wiadomości elektronicznych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie multimedialne zapisane
na płytach CD-ROM, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów
pozycyjnych [GPS], oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli
dokumentów, oprogramowanie do komputerów osobistych
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie
komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do oceny wymagań dotyczących zasobów, programy gier
komputerowych do pobrania z internetu [oprogramowanie],
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programy do gier komputerowych nagrane na taśmach
[oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do użytku przy obróbce płytek
półprzewodnikowych, oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć
na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe
do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania
komputerowych prac konserwacyjnych], oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową,
oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], oprogramowanie komputerowe
do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, komputery
osobiste zawierające wspierane komputerowo oprogramowanie dotyczące żywienia, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych,
oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu
do baz danych, zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do wykrywania
zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie do gier
elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych,
oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone
do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
pojemniki przystosowane do przechowywania dysków
z oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, programy do gier komputerowych do pobrania
z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramowanie
komputerowe do analizy odcisków palców lub odcisków
dłoni, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji
muzyki i dźwięków, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, programy gier komputerowych do symulacji obrotu papierami
wartościowymi [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci
łączności, oprogramowanie komputerowe do użytku jako
interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania
w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi
i radiotelefonicznymi, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z glo-
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balnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji,
wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej
do rozgrywania gier wideo, do pobrania, shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat
na czas próbny], oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektroniczne,
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie do kontroli
i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami
w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe
do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe
do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych,
oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie
komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji
i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie komputerowe do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek
drukarskich, oprogramowanie do gier komputerowych
do użycia w grach interaktywnych online, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje
co do nawigacji i podróży, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do monitorowania używania
komputerów i intemetu przez dzieci, dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, oprogramowanie komputerowe
do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu
użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe,
które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie do gier, które wytwarza
lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny
do gier, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych,
oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków
bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej

Nr ZT12/2017

do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych
elektronicznych
ze
środowiskiem
świata
zewnętrznego.
(210) 467337
(220) 2017 02 09
(731) BOBREK BŁAŻEJ, Łódź
(540) KRAFTOWA ROZLANA NOCĄ TRADYCYJNA POLSKA
RECEPTURA

(531) 15.01.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe destylowane alkoholowe (napoje), whisky, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa).
(210) 467338
(220) 2017 02 09
(731) WRONA RAFAŁ PROCERA, Częstochowa
(540) procera

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 467368
(220) 2017 02 09
(731) KOŁODZIEJCZYK ARKADIUSZ, Skierniewice
(540) VATABI
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 20
37 budownictwo.

meble,

(210) 467371
(220) 2017 02 09
(731) HAR MARCIN VITAMED, Smardzewice
(540) Laroseptin

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, suplementy diety, leki, witaminy, dodatki odżywcze
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do celów żywienia, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła, napoje lecznicze, herbata lecznicza, leki pomocnicze, leki do użytku medycznego, nalewki o celów leczniczych, napary do celów leczniczych, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, preparaty witaminowe, wyroby medyczne z wyłączeniem aparatury i instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych,
protez kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych,
materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 10 aparatura i instrumenty medyczne, wyroby medyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, marketing, zarządzanie zbiorami informatycznymi, systematyzacja baz danych,
usługi w zakresie promocji i reklamy, tworzenie, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno - reklamowych, katalogów, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, zwłaszcza branży farmaceutycznej, zielarskiej i dietetycznej, również zdrowej żywności
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów farmaceutycznych,
dietetycznych, ziołowych i/lub spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej i detalicznej różnych branż zwłaszcza w aptekach, sklepach branży zielarskiej, dietetycznej,
w sklepach ze zdrową żywnością, sklepach spożywczych
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez
strony internetowe i telesklepy, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe.
467373
(220) 2017 02 09
LOGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LOGAN
(510), (511) 20 meble, kartoteki, meble łączone, kontuary,
meble komputerowe, skrzynie jako meble, meble drewniane, szafy, komody, lustra, narożniki, barki, półki, parawany jako meble, stoły, konsole, meble biurowe, meble
stołówkowe, meble metalowe, ławy, meble tapicerowane, meble sklepowe, meble skórzane, meble wielofunkcyjne, szafki, pulpity, stanowiska pracy jako meble, wysokie siedzenia, lady sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne,
wielopozycyjne stojaki, półki ścienne, ruchome przepierzenia, przenośne meble wystawowe, biurka modułowe,
barki przenośne, regały drewniane, półki prefabrykowane, lady robocze, meble z listewek, meble ze szkła, taborety ruchome, ruchome podstawy mebli, ściany działowe
jako meble, meble modułowe, regały stojakowe, meble
do wnętrz, metalowe przesłony jako meble, stoły kreślarskie jako meble, stojaki podporowe jako meble, stojaki
obrotowe, szafki metalowe jako meble, przenośne przepierzenia, segmenty wystawiennicze, półki wiszące, wysokie stołki, półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, meble do przechowywania, meble do siedzenia,
wolnostojące przepierzenia, meble do eksponowania towarów, pudła do przechowywania, skrzynie do przechowywania, szuflady do przechowywania, składane segmenty wystawowe, stojaki na telefony, trzyczęściowe
komplety mebli, niemetalowe półki ścienne, półki na dostawy, modułowe układy półek, półki do przechowywania, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych, szafki na klucze, szafki do komputerów,
dekoracyjne panele drewniane, elementy dzielące przestrzeń, niemetalowe regały magazynowe, stojaki na biur(210)
(731)

Nr ZT12/2017

ka, komputerowe stanowiska pracy, stojaki na książki, meble do celów katalogowania, półki do kartotek, podpórki
do książek, pulpity do książek, moduły do przechowywania, zabudowy wystawowe metalowe, meble do celów
wystawowych, ruchome przesłony, meble z tworzyw
sztucznych, meble wykonane ze stali, szafki na płyty, meble do wyposażenia sklepów, segmenty ścienne metalowe, stojaki na korespondencję, wieszaki do ubrań, ścianki
działowe niemetalowe, regały z metalu jako meble, regały drewniane, półki z metalu, szafki do przechowywania,
segmenty do przechowywania, drewniane półki i stojaki,
szafki na materiały biurowe, ruchome półki do przechowywania, meble wykonane ze stalowych rurek, stojaki
do przechowywania czasopism, stojaki do wystawiania
materiałów, przenośne pulpity do pisania, meble wykonane głównie ze szkła, dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne, segmenty do wystawiania literatury, ścianki działowe do biur, meble wystawiennicze do punktów
sprzedaży, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble na miarę do zabudowy, elementy mebli segmentowych, niemetalowe, przenośne powierzchnie do pracy,
półki z niemetalowych materiałów, regały metalowe jako
systemy półkowe, meble do użytku w audytoriach, przemieszczalne metalowe regały do przechowywania, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne), przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania, ścianki
działowe z tworzyw sztucznych, konstrukcje półek,
nie z metalu, ekrany do celów pokazowych, wystawowych, parawany używane jako przepierzenia pokojów
biurowych, meble przystosowane do układania jedno
na drugim, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, zamykane szafki do przechowywania cennych
rzeczy, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, obudowy drewniane do urządzeń
i aparatury elektronicznej, stojaki wykonane głównie
z drewna do przechowywania, zestawy części sprzedawane razem, z których montuje się meble, zestawy części
sprzedawane jako całość do montażu w meble, fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, ścianki
działowe niemetalowe, zrobione z paneli łączonych
na zakładkę, meble niemetalowe inne niż specjalnie
stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego,
stojaki, półki do celów przechowywania, wytworzone
głównie z tworzywa sztucznego, półki biurowe, fotele
biurowe, krzesła biurowe, stoły biurowe, krzesła biurowe,
przenośne ścianki biurowe, wolnostojące biurowe ścianki
działowe, szafy, szafy wnękowe, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, gabloty inne niż chłodnicze szafy przeszklone,
szafy na dokumenty w postaci mebli, panele meblowe,
dekoracyjne panele drewniane, panele będące częściami
mebli, panele drewniane do mebli, panele wystawowe
do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń, panele wystawowe w postaci mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe
do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe nieświecące i niemechaniczne, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów
reklamowych nieświecące i niemechaniczne, meble kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, blaty kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble
kuchenne na wymiar, meble kuchenne sprzedawane
w komplecie, pojemniki z drewna inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki wielofunkcyjne niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki modułowe niemetalowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego, niemetalowe pojemniki
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do przechowywania inne niż do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów
inne niż do użytku domowego lub kuchennego, z wyłączeniem stojaków pod telewizor, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa towarów obejmujących metalowe ramy regałów inne niż meble, ścianki działowe z metalu inne niż
meble, skóra na meble, wykończenia ze skóry do mebli,
meble, kartoteki, meble łączone, kontuary, meble komputerowe, skrzynie jako meble, meble drewniane, szafy,
komody, lustra, narożniki, barki, półki, parawany jako meble, stoły, konsole, meble biurowe, meble stołówkowe,
meble metalowe, ławy, meble tapicerowane, meble sklepowe, meble skórzane, meble wielofunkcyjne, szafki, pulpity, stanowiska pracy jako meble, wysokie siedzenia,
lady sprzedażowe, stojaki wielofunkcyjne, wielopozycyjne stojaki, półki ścienne, ruchome przepierzenia, przenośne meble wystawowe, biurka modułowe, barki przenośne, regały drewniane, półki prefabrykowane, lady
robocze, meble z listewek, meble ze szkła, taborety ruchome, ruchome podstawy mebli, ściany działowe jako
meble, meble modułowe, regały stojakowe, meble
do wnętrz, metalowe przesłony jako meble, stoły kreślarskie jako meble, stojaki podporowe jako meble, stojaki
obrotowe, szafki metalowe jako meble, przenośne przepierzenia, segmenty wystawiennicze, półki wiszące, wysokie stołki, półki niemetalowe, meble biurowe metalowe, meble do przechowywania, meble do siedzenia,
wolnostojące przepierzenia, meble do eksponowania towarów, pudła do przechowywania, skrzynie do przechowywania, szuflady do przechowywania, składane segmenty wystawowe, stojaki na telefony, trzyczęściowe
komplety mebli, niemetalowe półki ścienne, półki na dostawy, modułowe układy półek, półki do przechowywania, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych, szafki na klucze, szafki do komputerów,
dekoracyjne panele drewniane, elementy dzielące przestrzeń, niemetalowe regały magazynowe, stojaki na biurka, komputerowe stanowiska pracy, stojaki na książki, meble do celów katalogowania, półki do kartotek, podpórki
do książek, pulpity do książek, moduły do przechowywania, zabudowy wystawowe metalowe, meble do celów
wystawowych, ruchome przesłony, meble z tworzyw
sztucznych, meble wykonane ze stali, szafki na płyty, meble do wyposażenia sklepów, segmenty ścienne metalowe, stojaki na korespondencję, wieszaki do ubrań, ścianki
działowe niemetalowe, regały z metalu jako meble, regały drewniane, półki z metalu, szafki do przechowywania,
segmenty do przechowywania, drewniane półki i stojaki,
szafki na materiały biurowe, ruchome półki do przechowywania, meble wykonane ze stalowych rurek, stojaki
do przechowywania czasopism, stojaki do wystawiania
materiałów, przenośne pulpity do pisania, meble wykonane głównie ze szkła, dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne, segmenty do wystawiania literatury, ścianki działowe do biur, meble wystawiennicze do punktów
sprzedaży, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble na miarę do zabudowy, elementy mebli segmentowych, niemetalowe, przenośne powierzchnie do pracy,
półki z niemetalowych materiałów, regały metalowe jako
systemy półkowe, meble do użytku w audytoriach, przemieszczalne metalowe regały do przechowywania, metalowe ramy wystawowe jako gablotki ścienne, przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania,
ścianki działowe z tworzyw sztucznych, konstrukcje półek, nie z metalu, ekrany do celów pokazowych, wystawo-
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wych, parawany używane jako przepierzenia pokojów
biurowych, meble przystosowane do układania jedno
na drugim, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, zamykane szafki do przechowywania cennych
rzeczy, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, obudowy drewniane do urządzeń
i aparatury elektronicznej, stojaki wykonane głównie
z drewna do przechowywania, zestawy części sprzedawane razem, z których montuje się meble, zestawy części
sprzedawane jako całość do montażu w meble, fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg, ścianki
działowe niemetalowe, zrobione z paneli łączonych
na zakładkę, meble niemetalowe inne niż specjalnie
stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego,
stojaki, półki do celów przechowywania, wytworzone
głównie z tworzywa sztucznego, półki biurowe, fotele
biurowe, krzesła biurowe, stoły biurowe, krzesła biurowe,
przenośne ścianki biurowe, wolnostojące biurowe ścianki
działowe, szafy, szafy wnękowe, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, gabloty inne niż chłodnicze szafy przeszklone,
szafy na dokumenty w postaci mebli, panele meblowe,
dekoracyjne panele drewniane, panele będące częściami
mebli, panele drewniane do mebli, panele wystawowe
do ośrodków sprzedaży, panele do podziału pomieszczeń, panele wystawowe w postaci mebli, składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe
do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe nieświecące i niemechaniczne, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów
reklamowych nieświecące i niemechaniczne, meble kuchenne, szafki kuchenne, stoły kuchenne, blaty kuchenne, przymocowane szafki kuchenne, zestawy mebli kuchennych, meble kuchenne do zabudowy, meble
kuchenne na wymiar, meble kuchenne sprzedawane
w komplecie, pojemniki z drewna inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki wielofunkcyjne niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki modułowe niemetalowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego, niemetalowe pojemniki
do przechowywania inne niż do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych inne niż do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów
inne niż do użytku domowego lub kuchennego, z wyłączeniem stojaków pod telewizor, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach
komputerowych dystrybucja materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie
nośników reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklam,
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, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 montaż
mebli, montaż drzwi, montaż szafek kuchennych, montaż
zestawów półek, usługi montażu kuchni, montaż stojaków i półek, 40 produkcja mebli na zamówienie i według
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specyfikacji osób trzecich, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, profilowanie mebli, montowanie produktów dla osób trzecich,
42 projektowanie rozmieszczenia biur, planowanie, projektowanie biur, projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, projektowanie sprzętu do automatyzacji
biura.
467375
(220) 2017 02 09
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ZE ŚWIATA NATURY

(210)
(731)

(531) 08.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], desery mleczne, desery jogurtowe, desery owocowe, schłodzone desery mleczne,
30 mieszanki do ciast, ciasto w proszku, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mieszanki
do sporządzania ciast, gotowe spody do ciast, słodkie dekoracje do ciast, czekoladowe ozdoby do ciast, lukier do polewania ciast, produkty żywnościowe z ciasta, ciasta gotowe
do pieczenia, spody z ciasta do pizzy, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, słodkie polewy i nadzienia, polewy cukiernicze, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], słodkie desery w proszku, kremy budyniowe custard
[pieczone desery], puddingi w proszku, budyń w proszku,
sosy w proszku, krem budyniowy w proszku, pizza, desery
lodowe, desery z muesli, przyprawy do pieczenia, proszek
do pieczenia, preparaty aromatyczne do ciast, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne
do wypieków, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne],
ekstrakty przypraw, aromaty do żywności, cukry smakowe .
(210) 467378
(220) 2017 02 09
(731) BORUCKA ADRIANA PINPOINT, Poznań
(540) PinPoint

Nr ZT12/2017

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi public relations.
467399
(220) 2017 02 10
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ALTMBA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski
kompaktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych
dawek napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury,
czasopisma (periodyki), formularze (blankiety, druki) książki,
materiały do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje,
wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe,
wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane
prezentujące w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie,
kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia), nauczanie, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także drogą elektroniczną (e-learning),
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), pisanie
tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie wyżej wymienione
usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(210)
(731)

467400
(220) 2017 02 10
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PIMP MY BUSINESS
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma
(periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały
do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, pod-

(210)
(731)
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ręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa
periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia),
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), pisanie tekstów, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie
wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
467428
(220) 2017 02 10
BRAINTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) braintri

Nr ZT12/2017

towanie specyfikacji komputerowych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, techniczna
obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu informatycznego.
(210) 467437
(220) 2017 02 10
(731) ZIELNICA ALEKSANDRA ALEXIS, Gdańsk
(540) PLATIN BELLS

(210)
(731)

(531)

02.09.01, 02.09.25, 05.01.05, 05.01.16, 26.02.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 38 doradztwo w dziedzinie telekomunikacji,
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, komunikacja przez
sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych,
obsługa lokalnych sieci komputerowych, transmisja danych
za pomocą środków elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych,
usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze
dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi przesyłania danych, 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania i programów komputerowych, badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
integracja systemów i sieci komputerowych, kompilacja
programów komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, kontrola i testowanie jakości, konwersja
danych elektronicznych, monitoring systemów sieciowych,
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie nowych
technologii dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie baz danych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, projek-

(531) 27.05.01, 29.01.12, 22.03.07
(510), (511) 1 alkohol, 28 automaty do gier hazardowych,
33 alkohole wysokoprocentowe, 41 hazard.
467438
(220) 2017 02 10
DOMXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trześcianka
(540) DOMXS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów [zestawy do montażu],
tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budowlane
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, 37 budownictwo, murarstwo, usługi doradztwa budowlanego, montaż drzwi i okien, tynkowanie, budownictwo podwodne,
budownictwo portowe, budowa stoisk i sklepów targowych,
42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne.
467440
(220) 2017 02 10
START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smariee
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(210)
(731)

467443
(220) 2017 02 10
TMM ANDRZEJ PUKSZTA PROMOCJA I WSPARCIE
SPRZEDAŻY, Warszawa
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(540) NiO LIGHTERS

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.05
(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki, 34 zbiorniczki z gazem
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w punktach informacji
konsumenckiej, marketing, pokazy towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych obejmujące ulotki, prospekty, druki, próbki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
467450
(220) 2017 02 10
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
WŁOCŁAWEK
(540) LAMAL
(510), (511) 3 środki piorące, proszki do prania, płyny
do prania.

(210)
(731)

467454
(220) 2017 02 10
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
WŁOCŁAWEK
(540) TWÓJ DOBRY SĄSIAD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: produkty chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki
piorące i myjące, wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe,
suplementy diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne oraz z napędem
elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony,
smartfony, tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia
parowe do czyszczenia i wygładzania, instalacje i akcesoria
sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria
do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki,
druki, materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły
biurowe, torby i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, namioty,
plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty,
wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki, zabawki,
artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
spożywcze, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm
i akcesoria dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy,
wyroby tytoniowe.

Nr ZT12/2017

467462
(220) 2017 02 10
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
WŁOCŁAWEK
(540) L LEWIATAN TWÓJ DOBRY SĄSIAD

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: produkty chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki
piorące i myjące, wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe,
suplementy diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne oraz z napędem
elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony,
smartfony, tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia
parowe do czyszczenia i wygładzania, instalacje i akcesoria
sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria
do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki,
druki, materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły
biurowe, torby i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, namioty,
plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty,
wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki, zabawki,
artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
spożywcze, produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm
i akcesoria dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy,
wyroby tytoniowe.
467474
(220) 2017 02 13
HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) H HURTEL

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable
do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB, słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące
do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe,
urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe,
porty podczerwieni, porty komunikacji bezprzewodowej,
anteny, anteny i baterie do telefonów komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe,
etui na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające
do telefonów komórkowych, karty sim, kamery interneto-
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we, głośniki, urządzenia do przetwarzania informacji, złącza
antenowe, złącza dopasowujące elektryczne, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia
telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty
samochodowe do telefonów komórkowych, telefoniczne
podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów
umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria),
breloczki do kluczy ozdobne, 26 smycze reklamowe.
467475
(220) 2017 02 13
HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) eKLIK
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable
do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB, słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące
do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe,
urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe,
porty podczerwieni, porty komunikacji bezprzewodowej,
anteny, anteny i baterie do telefonów komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe,
etui na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające
do telefonów komórkowych, karty sim, kamery internetowe, głośniki, urządzenia do przetwarzania informacji, złącza
antenowe, złącza dopasowujące elektryczne, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia
telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty
samochodowe do telefonów komórkowych, telefoniczne
podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów
umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria),
breloczki do kluczy ozdobne, 26 smycze reklamowe.
467476
(220) 2017 02 13
HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) WOZINSKY
(210)
(731)

Nr ZT12/2017

(531) 26.03.01, 26.03.12, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.05
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable
do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB, słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące
do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe,
urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe,
porty podczerwieni, porty komunikacji bezprzewodowej,
anteny, anteny i baterie do telefonów komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych, futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe,
etui na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające
do telefonów komórkowych, karty sim, kamery internetowe, głośniki, urządzenia do przetwarzania informacji, złącza
antenowe, złącza dopasowujące elektryczne, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia
telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty
samochodowe do telefonów komórkowych, telefoniczne
podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów
umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria),
breloczki do kluczy ozdobne, 26 smycze reklamowe.
467477
(220) 2017 02 13
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) E13

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
467478
(220) 2017 02 13
RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KS

(210)
(731)
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(531)

01.15.05, 11.03.01, 11.03.03, 11.03.20, 11.03.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 bary, usługi barowe, koktajlbary, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne, usługi
w zakresie pubów.

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografltowe, 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.

467479
(220) 2017 02 13
RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kamasutra Bar
(510), (511) 43 bary, usługi barowe, koktajl bary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków
i napojów, puby , serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie pubów.

(210)
(731)

(210)
(731)

467490
(220) 2017 02 13
INTERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Interlab
(510), (511) 9 akcesoria czyszczące do złącz i konektorów,
analizatory widma optycznego, identyfikatory transmisji, interferometry, instrumenty do cieniowania światłowodów, kamery
do inspekcji złącz, lasery, mierniki mocy, reflektometry, spawarki
światłowodowe, sprzęt telekomunikacyjny, testery telekomunikacyjne, urządzenia do pomiarów dyspersji, urządzenia do wizualnej lokalizacji uszkodzeń, urządzenia do wykonywania raportów certyfikacyjnych, urządzenia telekomunikacyjne, wskaźniki
strat elektrycznych, źródła światła, jako lampy błyskowe do celów fotograficznych, 35 dystrybucja, pośrednictwo handlowe
oraz usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń do testowania sieci telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych,
sprzętu telekomunikacyjnego, 41 szkolenia z obsługi urządzeń
telekomunikacyjnych.
(210)
(731)

467491
(220) 2017 02 13
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) E44S

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
467493
(220) 2017 02 13
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) E40K

(210)
(731)

467494
(220) 2017 02 13
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) E35S

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
467496
(220) 2017 02 13
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) E17
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(210) 467525
(220) 2017 02 13
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540)

(531) 02.09.01, 29.01.12, 02.07.23
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, sprzęt
komputerowy, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerowe,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
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467550
(220) 2017 02 13
KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BARaWINO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.07.09
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania
zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach.
467555
(220) 2017 02 13
KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BARaWINO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.07.09
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania
zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach.
467556
(220) 2017 02 13
SĄSIADA MONIKA KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH VERSUS, Opole
(540) Kancelaria VERSUS
(510), (511) 45 badania prawne, badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, badanie stanu prawnego
nieruchomości, dochodzenia dotyczące znęcania się nad
zwierzętami, dochodzenia kryminalne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, doradztwo prawne, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach
sądowych, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo
w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie relacji osobistych, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane z zarządzaniem
własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie
informacji prawnych, gaszenie pożarów, kompilacja informacji prawnych, licencjonowanie patentów i zastosowań
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie oprogramo-

(210)
(731)

Nr ZT12/2017

wania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], licencjonowanie
prac muzycznych [usługi prawne], licencjonowanie praw
autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami
wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych
z filmami [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych
z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć
[usługi prawne], licencjonowanie programów radiowych
i telewizyjnych [usługi prawnej, mediacja [usługi prawne],
organizowanie świadczenia usług prawnych, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem
praw autorskich, rejestrowanie nazw domen, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], rozstrzyganie spraw spornych,
udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących
prawa autorskie, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sporządzanie
ekspertyz prawnych, usługi asystentów prawnych, usługi
badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi adwokatów, usługi adwokackie, usługi agencji detektywistycznych, usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi badania wariografem, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi doradcze
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych,
usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi kancelarii
patentowych, usługi licencjonowania związane z produkcją
towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne pro bono, usługi prawne dotyczące testamentów,
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne, usługi prawne w zakresie testamentów,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania
umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne
z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności prze-
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467569
(220) 2017 02 13
PLESZEWSKA ELWIRA BILLY’S AMERICAN
RESTAURANTS FIRMA HANDLOWA, Gdańsk
(540) Billy’s

mysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi radców prawnych,
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie rejestracji
firm, usługi w zakresie rejestracji nazw domen, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań
prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie
sporów sądowych, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi notariuszy.

(210)
(731)

467558
(220) 2017 02 13
GOOD FUN MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MANZANA

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zakwaterowania tymczasowego.

(210)
(731)

467597
(220) 2017 02 14
ZŁOTA BECZUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Prażmowska
(540) ZŁOTA BECZUŁKA ZACHOWUJE TRADYCJĘ

(210)
(731)

(531) 01.01.17, 02.03.01, 05.07.13, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210) 467568
(220) 2017 02 13
(731) STOCHLIŃSKI JACEK, Węgrzce Wielkie
(540) LOOKO2
(531)
(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czujniki, 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, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych.

19.01.06, 19.01.07, 05.07.02, 12.03.11, 25.01.05, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 piwo, 35 sprzedaż napojów i alkoholi.
467599
(220) 2017 02 14
I MARKETING INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ogrodniczki
(540) climtex cooling and air conditioning

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów
układu chłodzenia samochodów osobowych: chłodnice
wody, chłodnice klimatyzacji, nagrzewnice, intercoolery,
kompresory klimatyzacji, osuszacze, wentylatory chłodnicy,
chłodnice oleju.
(210) 467602
(220) 2017 02 15
(731) SKAŁBANIA JAKUB, Warszawa
(540) Netwise
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, w szczególności projektowanie, tworzenie,
wdrażanie i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarze systemów
wspierających zarządzanie relacjami z klientami - Customer
Relationship Management (CRM), usługi konsultingowe
w obszarach automatyzacji procesu sprzedaży, marketingu i obsługi w firmach, usługi konsultingowe w dziedzinie
aplikacji biznesowych (Software-as-a-Service), hosting systemów CRM i aplikacji biznesowych (Software-as-a-Service),
wsparcie techniczne i biznesowe w zakresie systemów informatycznych, wsparcie projektów Private Cloud, począwszy
od analizy i projektu aż po implementację.
(210) 467606
(220) 2017 02 15
(731) ZAŁĘSKA-STOŃ GRAŻYNA, Warszawa
(540) Winnica nad Starym Portem
(510), (511) 29 dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy
owocowe, galaretki, krem cytrynowy, marmolada, marmolady
owocowe, owoce gotowane, pasta z owoców, 33 wina, wino,
gruszecznik [wino], 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wynajmowanie kwater, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska),
informacja hotelowa, motele, ocena zakwaterowania wakacyjnego, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy
gościnne, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, udzielanie
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania
na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, usługi hosteli dla turystów,
usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, zajazdy dla turystów, wynajem
zakwaterowania na urlop, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach wakacyjnych, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(210) 467624
(220) 2017 02 15
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Gufo
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pamięci komputerowe,
mikrofony, komputery, urządzenia do nauczania, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, telefoniczne urządzenia nadawcze, programy sterujące komputerowe, nagrane,
programy komputerowe nagrane, interfejsy komputerowe,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, mikroprocesory, monitory [sprzęt komputerowy], monitory [programy
komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
dyski optyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
elektroniczne terminarze osobiste, publikacje elektroniczne,
do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, tablety,
sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne zestawienia, optymalizacja stron internetowych,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 przesyłanie wiadomości, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi
w zakresie wideokonferencji, 42 opracowywanie projektów
technicznych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, powielanie programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting
serwerów, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, chmura
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obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi

Nr ZT12/2017

informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi szyfrowania danych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

457622, 461072, 465818, 466215, 467091, 467094, 467105, 467107, 467109, 467114, 467116, 467117, 467437

2

466663

3

456254, 456672, 461072, 463571, 463644, 464110, 464740, 464744, 466215, 466254, 466413, 466666, 466918,
466999, 467245, 467247, 467248, 467252, 467254, 467256, 467258, 467281, 467450

4

463644, 465818, 466413

5

456254, 456672, 461072, 463571, 463644, 464110, 464740, 464744, 465399, 465759, 465932, 466080, 466166,
466215, 466413, 466666, 466855, 466918, 466996, 467231, 467242, 467245, 467247, 467248, 467371

6

465269, 466593, 467368

7

465508, 466593, 466636, 467146, 467477, 467491, 467493, 467494, 467496

8

465508, 467146

9

461909, 462964, 465111, 465173, 465257, 465508, 466209, 466362, 466614, 466644, 466873, 467118, 467164,
467224, 467336, 467399, 467400, 467474, 467475, 467476, 467490, 467525, 467568, 467624

10

456254, 456672, 464740, 464744, 465399, 466311, 467371

11

465862, 466145, 466149, 466413, 467443

14

466873, 467474, 467475, 467476

15

466873

16

464740, 464744, 465173, 465800, 465981, 466362, 466533, 466534, 466614, 466811, 466892, 467026, 467145,
467147, 467399, 467400

17

457622

18

462964, 465800, 466925, 466926

19

457622, 465269, 466011, 467091, 467094, 467105, 467109, 467114, 467116, 467117, 467438

20

466925, 466926, 467368, 467373

21

466509, 467245, 467247

22

466925, 466926

24

464740, 464744, 466925, 466926

25

460899, 462964, 464740, 464744, 465779, 466105, 466299, 466925, 466926, 467338

26

467474, 467475, 467476

28

465269, 466105, 466362, 466614, 466925, 466926, 467026, 467035, 467437

29

456567, 464405, 465575, 465578, 465811, 465919, 466095, 466241, 466670, 466693, 467375, 467606

30

464433, 465284, 465811, 465919, 466520, 466939, 466942, 467162, 467375

31

464132, 467107, 467168

32

466693, 467332, 467597

33

464433, 465769, 466894, 467337, 467437, 467550, 467555, 467606

34

464433, 467443

35

454933, 457622, 460899, 461909, 463089, 463579, 463644, 463753, 463885, 465173, 465257, 465741, 465779,
465818, 465981, 466145, 466149, 466311, 466362, 466399, 466400, 466404, 466509, 466520, 466614, 466621,
466644, 466699, 466705, 466873, 466892, 466925, 466926, 466932, 466933, 466934, 466935, 467068, 467087,
467143, 467145, 467146, 467147, 467156, 467159, 467169, 467224, 467371, 467373, 467378, 467443, 467454,
467462, 467477, 467490, 467491, 467493, 467494, 467496, 467550, 467555, 467558, 467597, 467599, 467624

36

454933, 461252, 461909, 463753, 464132, 465257, 465316, 465818, 466621, 467068, 467155, 467440

37

454933, 457622, 465818, 466011, 466593, 467087, 467169, 467247, 467368, 467373, 467438, 467624
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Nr ZT12/2017

1

2

38

463962, 465257, 466362, 466399, 466400, 466404, 466892, 467145, 467147, 467159, 467164, 467428, 467624

39

465818, 466145, 466149, 466611, 467068

40

465269, 465818, 466944, 467373

41

463089, 465173, 465820, 465981, 466105, 466299, 466362, 466399, 466400, 466404, 466614, 466699, 466705,
466744, 466811, 466892, 467035, 467044, 467087, 467143, 467145, 467147, 467156, 467159, 467224, 467247,
467399, 467400, 467437, 467490

42

457622, 463089, 465173, 465257, 465818, 465820, 466209, 466399, 466400, 466404, 466548, 466944, 467143,
467145, 467147, 467164, 467373, 467428, 467438, 467525, 467568, 467602, 467624

43

463571, 466082, 466095, 466362, 466619, 466621, 467068, 467142, 467149, 467224, 467478, 467479, 467558,
467569, 467606

44

464132, 465862, 466811, 467069, 467169

45

461909, 463089, 465173, 465779, 466399, 466400, 466404, 466792, 467556

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

enero
EQUI-FASHION STORE ONLINE
ESKIMOSKI
Essentiale MAX
Estabiom
Feliciana
Fersoy
FIGHTERTOY
Flexi SOFT
Flexi TRIO JET
flumitz
FootballPro.pl
FOREST SKI HOTEL
FOUR-SEASON PROTECTION
GASTRO KLAR VC 692
GASTRO SOFT VC 691
GASTRO-KLAR VC 692
GASTRO-SOFT VC 691
GRAFIRON
grancal
gruntcal
grupa tzmo
Gufo
GWARANCJA JAKOŚCI VOIGT V
H HURTEL
HELIO Rodzynki
HELIO Żurawina suszona
HURTBUD OUTLET BUDOWLANY
REDUKUJEMY CENY OD PODŁOGI PO DACH
IETU
IMGW
INCANTARE
INSTYTUT METROPOLITALNY
Interlab
Kamasutra Bar
Kancelaria VERSUS
KETZ
koral Roll ice
KRAFTOWA ROZLANA NOCĄ
TRADYCYJNA POLSKA RECEPTURA
KS
Kucie Smaku
L LEWIATAN TWÓJ DOBRY SĄSIAD
LAMAL
Laroseptin

466644
462964
466299
465759
456672
465811
467168
466105
466534
466533
463885
467035
467142
466663
467252
467256
467254
467258
467231
467114
467109
464740
467624
467247
467474
465578
465575

…uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez
KIELECKI Tradycja produkcji od 1959r.
1990r.
AA CELLBLOCK GREEN POWER
AA HERKULES www.podestyruchome.pl
Admind
AGROPerfekt
alpinus
alpinus
ALTMBA
animacal
APACK JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ
PAKOWANIE TO NASZA PASJA
BABECZKI
BARaWINO
BARaWINO
betoncal
bilka homeopathy
Billy’s
bitumcal
braintri
BW BOGWAY PROFESIONAL
PNEUMATIC TOOLS
BYSTRA SOWA ZDOLNY UMYSŁ
PAMIĘĆ UWAGA KONCENTRACJA
WWW.BYSTRASOWA.EDU.PL
CANCPREV
clear point
Climeston
climtex cooling and air conditioning
COSMETICS BY ANN
crmcube
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
digitec
djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS
DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI
WIERZYTELNOŚCI
DOMXS
E13
E17
E35S
E40K
E44S
eFitness
eKLIK
ENDOSTORE

465284
467162
466666
467087
467143
467169
466925
466926
467399
467107
466611
466241
467550
467555
467105
466999
467569
467116
467428
467146

466811
466080
464132
467242
467599
466254
467118
466520
466636
466792
461909
467438
467477
467496
467494
467493
467491
466209
467475
466311

463579
465820
466548
465769
463089
467490
467479
467556
457622
466942
467337
467478
467149
467462
467450
467371
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Lato #naMAXXXa
LINERO
Lipoflex
LOGAN
LOOKO2
LOTOS Geonafta
Love Saints
Lublinianka
Lucjan Solski Warszawa 1923
MANZANA
MARINE HOTEL
MARMAX
MASTER PHARM
Medycyna Dąb
METALLIC DISPERSION VC 330
MonoTower
Mushiburo
NaturHerbs
Netwise
NEWSERIA innowacje
nicolle PERFUME
NiO LIGHTERS
NRGBOX
odo ODZIEŻ DOM OBUWIE
odo ODZIEŻ DOM OBUWIE
odo
odo
Olialia!
Organic complex Cellta-16
P paigo
PANZYNORM
PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
WERYFIKACJA EMAS
pcss
PIASKOLANDIA
PIMP MY BUSINESS
PinPoint
PLATIN BELLS
POZNAŃSKA MANUFAKTURA PORCELANY
Pregna 250 DHA
procera
PROPERTY GEM REAL ESTATE ADVISORS
PSW
RBB
RBB
RECIGAR
REDactive Control3
REHAKURSY.PL
Remplus+ Fitness
RIVER POINT
SALON24

Nr ZT12/2017

2

1

2

466362
466011
465399
467373
467568
465818
460899
465919
465800
467558
466619
467068
463571
467069
467281
466593
465862
466166
467602
467159
463644
467443
465269
466932
466933
466934
466935
464433
456254
467336
466215

SALON24
SARDIGNA FRESHLY FROZEN
SEDAN HOME & SPACE
sen SZTUKAEVENTNOC
SIMAYI SUSHI
SimplyLease
Skrzydła Biznesu
skycal PRO
skycal
SLABONSKI.COM
smariee
SOKOŁÓW Słowianki Parówki z indyka
bez dodatku fosforanów bez glutaminianu
sodu bez osłonki 93% MIĘSA Z INDYKA
Najwyższej jakości mięso oraz kompozycja
przypraw znanych i stosowanych
od wielu lat w Polskiej kuchni
nadaje niepowtarzalny smak
Spiżarnia młodości Sklep z ekożywnością.
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Twaróg na sernik nie wymaga
mielenia delikatny w smaku
SQUEEZY FREEZY
TARGI WSCHODNIE
technocal
TEKTON PROPERTY
TOTERAZ TVN
TOTERAZ TVN24
TOTERAZ
TVPasja dystrybucja kanałów tv
TWÓJ DOBRY SĄSIAD
TYMBARK
tzmo
Urazolan
V
VATABI
VENTURE INC
Verashape
VERTO
VERVE
viflon
VOIGER PROFESSIONAL
WIADOMOŚCI HANDLOWE
KONGRES MIĘSNY
WIADOMOŚCI HANDLOWE
KONGRES SŁODYCZE sweets & snacks
Winnica nad Starym Portem
WOZINSKY
WYDAWNICTWO olimp
ZABAWY z rozumem
ZAKRĘCONA
Zaliczkomat
ZDROJOWA INVEST & HOTELS

467147
466095
466413
467224
466082
461252
466892
467094
467091
465779
467440

465173
467164
467026
467400
467378
467437
466509
466996
467338
465316
466894
466145
466149
466855
466918
466744
467156
454933
467145

464405
465741

466670
466939
465981
467117
463753
466399
466400
466404
463962
467454
466693
464744
465932
467245
467368
467155
465111
465508
464110
466944
467248
466699
466705
467606
467476
466614
467044
456567
465257
466621
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Nr ZT12/2017
1

2

ZE ŚWIATA NATURY

467375

ZŁOTA BECZUŁKA ZACHOWUJE TRADYCJĘ

467597

Zibi WSZYSTKO O CZASIE

466873

ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM

467332

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.
1332949

ayhan
CFE: 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12

1333420
25

H
CFE: 26.04.10, 27.05.21, 28.03.00

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

23

1333420

25

1332949

23

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.
879196
1013151

1133431
1332903
1332966
1332967
1333059

1333061
1333191
1333211
1333239

NORDFJORD (2016 11 22)
33
SALAD &. CO SALADES ET PLANCHA
(2017 02 14)
CFE: 24.17.25, 25.01.15,
29, 30, 31, 32,
25.05.02, 26.04.02, 29.01.13
33, 43
ROMAGNOLI (2017 02 10)
33
Bebeplus (2016 10 14)
CFE: 27.05.01
25, 35
PERAMOS (2016 12 14, 2016 06 17)
5
ROSAMERA (2016 12 14, 2016 06 17)
5
N! Academy NEXUS AUTOMOTIVE
INTERNATIONAL (2016 09 26, 2016 05 20)
CFE: 24.17.04, 26.11.22, 27.05.10,
9, 16, 41
29.01.12
NID (2016 10 11, 2016 04 28)
9, 38, 42
dts (2016 12 12)
CFE: 24.15.03, 26.11.21, 27.05.22, 29.01.15 35, 39
GRADUSNIK VODKA (2016 07 15, 2016 03 23)
CFE: 17.05.01, 19.07.06, 28.05.00, 29.01.12 21, 33
TIANLI (2016 11 14)
CFE: 26.01.18, 27.05.02
12

1333303
1333307
1333308
1333315
1333329
1333330
1333347
1333387
1333391
1333431
1333433

NUAGE DE BEAUT MY LIFESTYLE. MY BEAUTY
(2016 08 05, 2016 03 07)
CFE: 27.05.01
3
Hydrocor (2016 09 26)
1, 4
Studio 20 (2016 09 13)
CFE: 16.03.19, 25.03.01, 27.05.01,
35, 38,
27.07.01, 29.01.01
41, 42
Citidis (2016 09 08, 2016 07 27)
4, 35, 39, 40
GOLD CARE (2016 09 30, 2016 09 28)
CFE: 03.02.01, 26.04.15, 29.01.13
2, 3, 21
Shutterstock Editor (2016 10 14)
42
LINGKEN (2016 10 25)
CFE: 26.03.23, 26.11.02
12
DILAX Citisense (2016 11 11, 2016 08 08)
9
AGG (2016 11 21)
CFE: 15.01.13, 26.03.04
9, 25, 28
DREAMWOOD (2016 04 22)
28, 35
Freshly (2016 04 29, 2015 11 27)
CFE: 05.07.22, 29.01.14
16, 21, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 39, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1333307

2

1333329

3

1333303,

1333329

4

1333307,

1333315

5

1332966,

1332967

9

1333059,

1333061,

12

1333239,

1333347

16

1333059,

1333433

21

1333211,

1333329,

25

1332903,

1333391

28

1333391,

1333431

29

1013151,

1333433

30

1013151,

1333433

1333387,

1333391

1333433

31

1013151,

1333433

32

1013151,

1333433

33

879196,

1013151,

1133431,

1333211

35

1332903,

1333191,

1333308,

1333315,

36

1333433

38

1333061,

1333308

39

1333191,

1333315,

1333433

40

1333315

41

1333059,

1333308,

1333433

42

1333061,

1333308,

1333330

43

1013151

1333431,

1333433

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
459342
461101
461682
461678
460144

460209
460728
456843
461905

Facebook Inc
2017 01 10
35, 42, 44
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
2017 02 21
5
SOFAR S.p.A.
2017 02 21
5
BOGUSZ PAWEŁ; TRUS MARIUSZ
2017 02 20
5
ZIMMERMAN WOJCIECH AQUATOR DYSTRYBUCJA CENTRUM PODRÓŻY AQUATOUR ;
New York State Department of Economic
2017 02 21
25, 35, 40
PALSGAARD INDUSTRI A/S
2017 02 21
29, 30
Lifestyle Equities C.V
2017 02 21
14, 18, 25
Emil Lux GmbH & Co. KG
2017 02 21
7, 9, 25, 41
BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 02 07
9, 35, 36

462030

458049
462949
462080

462957
458909

ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 02 28
29, 30
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH
2017 03 01
7, 12, 17
MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH
2017 02 27
3
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 02 21
30
Panache Lingerie Limited
2017 02 27
25
Dm-Drogerie markt GmbH + Co.KG
2017 03 01
1, 3, 5, 10, 11, 16, 35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1314171

FIL LIMITED
2017 02 10

1143214
35, 36

ALPES MARQUES
2017 03 09

33

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM po DNIu 14 KWIETNIA 2016 R. ...................
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