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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 27 marca 2017 r.

Nr ZT13

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.
457067
(220) 2016 05 30
ORIENT EXPRESS PIETRZYK, MAŁCZYŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) To Tu dumplingsbar
(210)
(731)

(531) 05.11.13, 11.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby, owoce morza, wyroby z mięsa, dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa, drób, ryby
i owoce morza, świeże i mrożone, naleśniki z mięsem, surówki,
sałatki warzywne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, produkty nabiałowe i gotowe dania
z produktów nabiałowych, zupy i składniki do przyrządzania
zup, zupy orientalne, 30 sosy, sosy orientalne, sosy do mięs,
sosy do sałatek, sosy przyprawowe, pierogi, pierogi orientalne,
pierogi z mięsem, pierogi z mięsem drobiowym, pierogi z rybą,
pierogi z owocami morza, pierogi z kapustą i z grzybami, pierogi z owocami, paszteciki, placki, zestawy obiadowe składające się z ryżu, mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, desery
w tym: schłodzone desery, desery lodowe, desery z muesli,
desery w postaci wyrobów cukierniczych, desery w postaci
wyrobów piekarniczych, desery na bazie czekolady, pudding,
kremy budyniowe [pieczone desery], ciasta i ciastka, słodycze,
lody, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz,
wyroby i potrawy na bazie mąki w tym naleśniki, makaron
i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, napoje na bazie kawy i herbaty, pieczywo, kakao i wyroby na bazie kakao,
czekolada, napoje na bazie czekolady, chleb, bułki, bułeczki
słodkie, artykuły piekarnicze, artykuły spożywcze impulsowe,
w tym: słone przekąski, słodycze, ciastka, ciasta, lody, przyprawy, przyprawy orientalne, 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210) 457181
(220) 2016 05 31
(731) LEŚNIAK ARTUR, Łódź
(540) BUDOMAL DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.01
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie
w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwe-

stycje budowlane, wynajem i dzierżawa nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie
powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie
powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości, 37 usługi budowlane,
remontowe i instalacyjne odnoszące się do: budynków, hal
fabrycznych, masztów i wież stalowych oraz kominów betonowych i stalowych, usługi: murarskie, malarskie, dekarskie, montaże rusztowań, rozbiórki budynków, czyszczenie
powierzchni zewnętrznych budynków, izolowanie cieplne
i wodochronne budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie techniczne: budynków, budowli murowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych, projektowanie instalacji:
cieplnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych, ekspertyzy inżynieryjne: budowli murowych,
żelbetowych i konstrukcji stalowych.
458236
(220) 2016 06 23
AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC,
JÓZEF ŻURAWSKI, Brzezie
(540) amc lens

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzania w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe.
(210) 458279
(220) 2016 06 24
(731) SZOPKA BARTŁOMIEJ, Poznań
(540) ADRUNALINE
(510), (511) 18 aktówki, etui na klucze, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, sportowe torby, torby turystyczne, walizki,
25 okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem,
czapki, chusty, nauszniki, szaliki, rękawiczki, spodnie, szorty, skarpetki, bluzki koszulowe, koszule, koszulki sportowe,
podkoszulki, kamizelki, odzież na gimnastykę, kąpielówki,
kombinezony, obuwie i nakrycia głowy, bandany na szyję,
bielizna osobista, buty sportowe, czepki, spodnie, spodenki,
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swetry, t-shirty, 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, lemoniady, napoje izotoniczne, woda gazowana, woda
mineralna.
459503
(220) 2016 07 25
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ JAKOŚCI
W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH - PASE, Warszawa
(540) pase łączy nas jakość

(210)
(731)

(531) 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy językowe, kursy szkoleniowe, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), szkolenia edukacyjne,
nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia zawodowego, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia].
(210) 460675
(220) 2016 08 24
(731) WIDOMSKA-RUPEĆ AGATA APTEKA NOVA, Kraśnik
(540)

(531) 29.01.13, 26.04.03, 26.04.09, 24.13.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, dezodoranty, kosmetyki,
kremy do skóry, kremy do twarzy, lotiony do skóry z filtrem
przeciwsłonecznym, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty
do czyszczenia i pielęgnacji włosów, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, produkty perfumeryjne, zestawy kosmetyków, żele do kąpieli., 5 leki dla celów medycznych, leki
weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, zioła do celów
leczniczych i medycznych, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne, materiały do celów medycznych, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, , 35 Usługi sprzedaży przez internet odnoszących
się do: akcesoria dla matek karmiących, akcesoria oraz produkty komplementarne do wszystkich powyższych elementów, akcesoriów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków
dziecięcych, maty dla noworodków, kosmetyki dla dzieci,
butelki, smoczki, zabawki dla dzieci, homeopatii i prepara-
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tów naturalnych, kosmetyków, leków, okularów, produktów
do pielęgnacji skóry, produktów dla niemowląt oraz do pielęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, soczewek
kontaktowych, substancji dietetycznych i witamin, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa: suplementów diety, środków farmaceutycznych, środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, żywności ekologicznej, detaliczne usługi sprzedaży odnoszących się do: akcesoria dla matek karmiących, akcesoria oraz produkty komplementarne
do wszystkich powyższych elementów, akcesoriów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty dla noworodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla
dzieci, homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków,
leków, okularów, produktów do pielęgnacji skóry, produktów
dla niemowląt oraz do pielęgnacji niemowląt, produktów
higieny osobistej, soczewek kontaktowych., 44 doradztwo
w dziedzinie farmacji, doradztwo w dziedzinie preparatów
medycznych i przyrodniczych i żywienia, pomoc medyczna,
porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.
(210) 460880
(220) 2016 08 29
(731) KIENDA AGNIESZKA PRACOWNIA URODY, Nowa Sól
(540) PRACOWNIA URODY

(531)

04.01.03, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów takich jak: kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy
do rąk, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ochronne, kremy
odżywcze, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy BB, mleczka nawilżające,
mleczka kosmetyczne, mleczka do demakijażu, mleczka
do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania
[kosmetyki], mleczka do ciała dla niemowląt, toniki [kosmetyki], toniki do włosów, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do skóry, nielecznicze, żele oczyszczające,
żele do golenia, żele do opalania, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, mydła i żele, żele do rąk, żele do ciała, żele
do demakijażu, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyczne
żele pod oczy, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do celów kosmetycznych, balsamy po opalaniu, balsamy
do opalania, balsamy do włosów, balsamy samoopalające
[kosmetyki], balsamy dla niemowląt, balsamy do ust, balsamy do rąk, balsamy do ciała: balsamy do stóp (nielecznicze -),
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], maski kosmetyczne, masło do ciała, 44 kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, analiza
kosmetyczna, depilacja woskiem, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i re-
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dukcji owłosienia, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
zabiegów na cellulitis.
(210) 460966
(220) 2016 08 31
(310) 3020162193240 (320) 2016 07 05
(330) DE
(731) Innovate Gmbh, Naumburg, DE
(540) SENSICLEAN
(510), (511) 3 nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze,
do użytku osobistego], 21 szmatki do czyszczenia, 24 ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nietkanych
[inne niż do celów medycznych].
461004
(220) 2016 09 01
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
W POLSCE, Warszawa
(540) TOZ
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], komputerowe bazy danych darczyńców oraz identyfikacji zwierząt, komputerowe zarządzanie plikami, kompilowanie i systematyzowanie informacji
w bankach danych, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, marketing
telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
ogłoszenia drobne, ogłoszenia dotyczące rekrutacji personelu, pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji) dla osób
trzecich, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów dla celów promocyjnych, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych,
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
zarządzanie bazami danych, 36 zbiórki funduszy na cele
charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 przesyłanie informacji za pomocą komputera, transmisja plików cyfrowych,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących
linii i centrów obsługi telefonicznej, 41 edukacja [nauczanie],
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaż w zakresie edukacji humanitarnej i poprawy
dobrostanu zwierząt, organizowanie i obsługa konferencji,
organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń,
organizowanie i prowadzenie kongresów, nauczanie w zakresie ochrony środowiska i edukacji humanitarnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
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do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
461315
(220) 2016 09 12
BIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ac/oc fitcasco

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, analizy kosztów,
analizy rynkowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach zawierania ubezpieczeń, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi
porównywania cen, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, rynkowe badania,
promocja i sprzedaż dla osób trzecich, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie
informacji, reklama telewizyjna, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
nośników reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, wycena
finansowa, usługi bankowe, usługi w zakresie nieruchomości,
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe,
informacje o ubezpieczeniach, maklerstwo ubezpieczeniowe, operacje bankowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia, usługi
ubezpieczeniowe, wycena kosztów naprawy, ubezpieczenia
na życie, 45 badania prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, programy
komputerowe licencjonowania usług prawnych.
(210) 461323
(220) 2017 01 05
(731) GMINA MIASTA RADOMIA, Radom
(540) ZACZĘŁO SIĘ W RADOMIU CZERWIEC’76
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(531) 24.07.23, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pisanie scenariuszy reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia
teatralne, publikacja książek, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe.
461784
(220) 2016 09 21
MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Papier antykorozyjny VCI Maverick M50 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki
zapobiegające korozji, preparaty zabezpieczające przed rdzą,
16 papier do pakowania, papier parafinowany, 35 sprzedaż
środków antykorozyjnych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport morski.
(210)
(731)

461785
(220) 2016 09 21
MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Papier antykorozyjny VCI Maverick M70 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki
zapobiegające korozji, preparaty zabezpieczające przed rdzą,
16 papier do pakowania, papier parafinowany, 35 sprzedaż
środków antykorozyjnych, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport morski.
(210)
(731)

(210) 461786
(220) 2016 09 21
(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH
(540) PHILIP MORRIS SINCE 1847 PM ROLL YOUR OWN
BLUE QUALITY DARK TOBACCO
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(531) 03.01.02, 24.01.09, 24.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty
tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania
własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń
do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu, nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę
w celu ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy,
ustniki oraz bibułki do papierosów, gilzy papierosowe, filtry
do papierosów, pojemniki i puszki na tytoń, papierośnice,
popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
461891
(220) 2016 10 28
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa i owoce liofilizowane, oleje jadalne,
olej kokosowy, 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze
i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka
pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy, 32 syropy i inne produkty
do produkcji napojów, soki owocowe i owocowo-warzywne,
wody mineralne i napoje owocowe gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe.
(210) 461923
(220) 2016 09 26
(731) KANIA MAREK, Zawada
(540) TONY ZDROWIA
(510), (511) 9 nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania magnetyczne, taśmy z nagraniami, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne
z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka
cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu,
41 edukacja, rozrywka i sport, organizacja konkursów tanecznych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyznania nagród
za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie za-
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wodów, organizowanie konferencji związanych z rozrywką,
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, organizowanie widowisk
w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, sympozja związane z rozrywką, publikacja elektroniczna online periodyków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja czasopism, publikacja i wydawanie
prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie nut, publikowanie
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach
danych, publikowanie materiałów multimedialnych online,
publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie
książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie plakatów,
transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, świadczenie
usług w zakresie studiów nagrań wideo, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych,
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych.
(210) 462023
(220) 2016 09 27
(731) MEDOŃ ROBERT, Warszawa
(540) 7 triseven

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 25 buty sportowe.
462034
(220) 2016 09 27
GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) Aseaneu SAFETY ONLY BUT NOTHING
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki ścierne i polerskie,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, bawełniane płatki
kosmetyczne, chusteczki ! nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
gaziki do celów kosmetycznych, henna [barwnik kosmetyczny], kamienie do wygładzania stóp, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze,
maści do celów kosmetycznych, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów, bibułki do usuwania oleju
do celów kosmetycznych, chusteczki jednorazowe nasą-
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czone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki
nasączone olejkami eterycznymi do użytku kosmetycznego,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, płyny pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do kuracji paznokci, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nawilżane chusteczki kosmetyczne,
kremy i balsamy kosmetyczne, żele do ciała, serum do celów
kosmetycznych, pumeksy do użytku osobistego, odświeżacze oddechu, pasta do zębów, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny
do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny
jamy ustnej, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała
[wyroby perfumeryjne], perfumy, zapachy, woda toaletowa, woda perfumowana, substancje zapachowe do użytku
osobistego, spraye do ciała [nielecznicze], preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do pedicure, olejki toaletowe, olejki i płyny do masażu, zestawy kosmetyków, waciki
do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, rękawice ścierne, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, detergenty,
nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym,
mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki do mycia okien,
płyny do szorowania, płyny do mycia, płyny do czyszczenia,
płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty antystatyczne do celów domowych, odplamiacz, preparaty myjące, preparaty
do wybielania, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do polerowania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do czyszczenia
podłóg, środek do czyszczenia mebli, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, proszki do prania, proszek do zmywarek, proszek do szorowania, produkty
do udrażniania odpływów i zlewów, preparaty wybielające
do użytku domowego, preparaty odtłuszczające do celów
domowych, środki do płukania do zmywarek do naczyń,
środki do płukania do zmywarek, środki do mycia owoców
i warzyw, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia
tapicerki, środki do czyszczenia kuwet, środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące, środki zapachowe do samochodów, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki do zmywania naczyń, środki do usuwania plam, tabletki
do zmywarek, substancje do szorowania, proszki, żele płyny
do prania i płukania, płyny do naczyń, zmywarek, do szyb,
kosmetyki, kremy, balsamy, szampony, odżywki, płyny do mycia rąk, ciała, mydła, waciki i wata do celów kosmetycznych,
chusteczki higieniczne, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kompresy, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry, plastry, wata do celów medycznych, weterynaryjnych, chirurgicznych, farmaceutycznych,
pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, wkładki higieniczne,
dozowniki do tabletek, leków, środków farmaceutycznych,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry,
chusteczki dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne,
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preparaty do higieny rąk (antyseptyka), preparaty do higieny
skóry (antyseptyka), preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, wkładki higieniczne, tampony, podpaski, pampersy, preparaty i artykuły dentystyczne, 16 papier i karton,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa
[papierowe], chusteczki do twarzy z papieru, chusteczki
higieniczne papierowe, dekoracje na stół z papieru, filtry
do kawy papierowe, dekoracje z papieru [flagi], higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, papierowe podstawki, serwetki
jednorazowe, ręczniki papierowe, rolki papieru toaletowego,
worki na śmieci z papieru [do użytku domowego, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, afisze, plakaty,
banery wystawowe z papieru, filtry papierowe do ekspresów
do kawy, chusteczki higieniczne, materiały przeznaczone dla
artystów, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty
papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne, wyposażenie
edukacyjne.
462050
(220) 2016 09 28
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski
(540) POM BRODNICA

(210)
(731)

(531)

03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, części
do maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, mechaniczne narzędzia dla rolnictwa i leśnictwa, 12 wózki transportowe, podwozia, ramy, części do pojazdów mechanicznych.
462139
(220) 2016 09 30
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE
CIACHO Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU
POMARAŃCZOWYM

(210)
(731)

462289
(220) 2016 10 04
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) OPERON

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 20.07.02, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-video
i CD-ROMY, dyski magnetyczne, dyskietki, filmy naświetlone,
filmy animowane , urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filtry fotograficzne, urządzenia do transmisji
dźwięku, ekrany fotograficzne, interfejsy komputerowe,
kamery video zespolone z magnetofonem, karty magnetyczne kodowane, kasety video, kasety video z grami, fotograficzne lampy błyskowe, fotograficzne lampy ciemniowe,
logi, lupy optyczne, magnetyczne nośniki danych, mierniki,
miary, nośniki do rejestrów dźwięków, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
nagrane oprogramowanie komputerowe, płyty fonograficzne, programy gier kompaktowych, nagrane programy
komputerowe, nagrane programy sterujące komputerowe,
aparatura kadrująca do przezrocza, przezrocza fotograficzne, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przysłony fotograficzne, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne dla komputerów, taśmy video, urządzenia projekcyjne, elektroniczne książki i publikacje, drukarki komputerowe, grafiki komputerowe do pobrań , 16 afisze, albumy,
almanachy, blankiety, broszury, czasopisma, druki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, taśmy papierowe i karty do zapisów programów, książki, mapy, naklejki,
nalepki, obwoluty, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, rysunki drukowane, skorowidze, zakładki do książek,
kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania, reprodukcje dokumentów, emblematy, etykiety,
obrazy, koperty firmowe, kartki kartotekowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza, torby do pakowania z papieru
lub z tworzyw sztucznych, 41 usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, usługi
w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania korespondencyjnego, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, publikowanie książek, tekstów
i innych niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, organizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych,
organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych,
fotografika w formie robienia zdjęć i reportaży .
462446
(220) 2016 10 07
MADEJ WRÓBEL MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(540) HANKA
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną,
wędliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, wędzonki,
pasztety, konserwy mięsne, przetwory z krwi, flaki, podroby,
smalec, pasty na bazie mięsa, warzyw, owoców morza, sałatki mięsno-warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki
gotowane, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.04, 05.07.13, 25.01.15, 25.07.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane, pierniki nadziewane, ciastka.
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i/lub owoców, dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, bigos.
(210) 462801
(220) 2016 10 17
(731) KAWA KATARZYNA CALAVERA, Kraków
(540) CALAVERA MEXICAN GRILL

(531) 02.09.23, 04.05.21, 24.03.12, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracji typu Fast-food i Food-truck,
restauracje.
(210) 463235
(220) 2016 10 27
(731) IGNATOWICZ KRZYSZTOF KURDI, Warszawa
(540) PATRIOTA ENERGY DRINK NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.01.15, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 32 napoje energetyczne, produkty w proszku
lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych.
463545
(220) 2016 11 04
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
PLAST-BOX SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(540) PLAST BOX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 niemetalowe części maszyn i urządzeń, części
maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych, 8 zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych
[sztućce], 9 koła ratunkowe do łodzi, bojki ratunkowe, boje
sygnalizacyjne, 10 butelki dla niemowląt ze szkła lub tworzyw sztucznych, meble specjalne do celów medycznych,
w tym szafki, regały, półki, uchwyty, blaty, meble szpitalne,
przyrządy i wyroby medyczne z tworzyw sztucznych, strzykawki, cewniki, aplikatory, 12 niemetalowe części i elementy
pojazdów i urządzeń służących do poruszania się na lądzie,
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w wodzie lub powietrzu, części i elementy pojazdów i urządzeń służących do poruszania się na lądzie, w wodzie lub
powietrzu wykonane z tworzyw sztucznych: niemetalowe
akcesoria do pojazdów, podłokietniki, chłapacze, ozdobne
osłony kół, części i elementy jednostek pływających wykonane z tworzyw sztucznych, wiosła, pagaje z tworzyw sztucznych, 16 papier, tektura, wyroby z tych materiałów, takie jak:
karton, wyroby z kartonu takie jak opakowania do butelek
z kartonu, tektury lub papieru, pudełka z kartonu, papieru
lub tektury, nalepki, etykiety, formularze, podkładki kartonowe, podpórki kartonowe, podstawki kartonowe, tablice
z papieru lub kartonu, zakładki do książek, artykuły biurowe
z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe do artykułów spożywczych lub przemysłowych, opakowania z tworzyw sztucznych, etykiety z tworzy w sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, folie do pakowania żywności
do użytku w gospodarstwie domowym, folie do opakowań
miękkich, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie na woreczki, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do pakowania,
torby z tworzyw sztucznych do celów domowych, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, worki i woreczki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki i torby z tworzyw
sztucznych na śmieci, uniwersalne woreczki z tworzyw
sztucznych, 17 materiały izolacyjne, materiały izolacyjne
z tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne, uszczelnienia
i materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folie z tworzyw
sztucznych do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, arkusze
z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, materiały
do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do stosowania w produkcji, 19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, elementy konstrukcyjne
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, elementy niekonstrukcyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa, płytki
i panele z tworzyw sztucznych, niemetalowe bariery, balustrady, bariery, poręcze, osłony, konstrukcje, słupy, słupki,
pachołki, separatory, ograniczniki skrajne drogi, znaki i tablice drogowe, reklamowe, informacyjne, ramy niemetalowe,
znaki drogowe niemetalowe, tablice, oznaczenia drogowe
niemetalowa, w tym podświetlane, fluorescencyjne, odblaskowe, fotoluminescencyjne, rury niemetalowe, ogrodzenia,
bramy, bramki niemetalowe, 20 wyroby z tworzyw sztucznych takie jak opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne do pakowania, skrzynki i skrzynie z tworzyw
sztucznych, w tym skrzynki do pakowania i magazynowania z tworzyw sztucznych, rączki z tworzyw sztucznych,
zamknięcia z tworzyw sztucznych do pojemników, kosze
z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, kosze
z tworzyw sztucznych inne niż kosze na śmieci, opakowania niemetalowe, twarde i miękkie, pojemniki niemetalowe,
pudełka i pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
miski z tworzyw sztucznych, pokrywy i pokrywki z tworzyw
sztucznych, zaciski, kołki, nity, łączniki, zaciski, haczyki, nakrętki, uchwyty, gałki, pokrętła, rączki, śrubki, szufle, łopatki,
pierścienie i podkładki z tworzyw sztucznych, złącza z tworzyw sztucznych do przewodów nieelektrycznych, stojaki
i wieszaki z tworzyw sztucznych, pudła z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, elementy z tworzyw sztucznych do pojemników do pakowania, pojemniki z tworzyw
sztucznych do użytku w branży agrochemicznej, meble,
meble z tworzyw sztucznych, w tym meble ogrodowe
i łazienkowe z tworzyw sztucznych, uchwyty z tworzyw
sztucznych do mebli, elementy wykończeniowe, elementy
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z tworzyw sztucznych do mebli, klamki wykonane z tworzyw sztucznych, płytki z tworzyw sztucznych, zbiorniki
magazynowe z tworzyw sztucznych, zbiorniki z tworzyw
sztucznych do magazynowania przewożonych towarów,
zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, przemysłowych i rolniczych, zbiorniki z tworzyw
sztucznych na paliwo, ozdoby i dekoracje wykonane z tworzyw sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych,
dekory z tworzyw sztucznych, puste tubki do wyciskania
z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych
do lekarstw, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowania żywności, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, wiadra z tworzyw sztucznych,
kosze z tworzyw sztucznych dla gospodarstw domowych,
kosze na śmieci, butelki, donice, kubki, talerze, podstawki
z tworzyw sztucznych, butelki i buteleczki, butelki na płyny
z tworzyw sztucznych, butelki i buteleczki do chemii gospodarstwa domowego, butelki i buteleczki na lekarstwa,
pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku domowego,
skrzynki, pojemniki na artykuły spożywcze, miski z tworzyw
sztucznych, przybory toaletowe, mydelniczki, pojemniki
na kleje i farby, 22 plandeki z tworzyw sztucznych, siatki
z tworzyw sztucznych do pakowania towarów, torby i worki z tworzyw sztucznych do transportowania materiałów
w dużych ilościach, 24 obrusy z tworzyw sztucznych, zasłony z tworzyw sztucznych, zasłony prysznicowe z tworzyw
sztucznych, maty stołowe z tworzyw sztucznych, 28 wiaderka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów z tworzyw sztucznych,
w tym za pośrednictwem sieci elektronicznych, 42 prace
badawczo - rozwojowe w zakresie nowych produktów dla
osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi doradztwa technicznego i projektowania technicznego w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych i obróbki tworzyw
sztucznych.
463624
(220) 2016 11 07
FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) trizer
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki
owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane.
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(531)

05.07.13, 05.09.03, 06.07.11, 06.07.25, 09.01.10, 24.17.01,
24.17.07, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne
(smoothie).
463673
(220) 2016 11 08
FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) gioco
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, rajstopy, pończochy, skarpetki.

(210)
(731)

463731
(220) 2016 11 09
RED - PHARMA LABORATORIES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Red Pharma Laboratories

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywcze suplementy diety, farmaceutyczne preparaty.
(210) 463767
(220) 2016 11 10
(731) GŁUCH MICHAŁ ITALIANKA, Worpławki
(540) ITALIANKA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 463777
(220) 2016 12 22
(731) LEW SŁAWOMIR, Borek Mały
(540) instal RZESZÓW

(210)
(731)

(210) 463655
(220) 2016 11 08
(731) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza
(540) SOK JABŁKO + BURAK

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe,
podpory metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe,
pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki do przechowywania
żywności metalowe, pojemniki metalowe do sprężonego
gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do włazów metalowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, przegrody metalowe, przewody centralnego ogrzewania metalowe, metalowe przewody ciśnieniowe, metalowe przewody
instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do metalowych
przewodów sprężonego powietrza, zawory do metalowych
przewodów wodociągowych, przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalowe, stopnie metalowe schodów,
silosy metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki na narzędzia
metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, metalowe
słupy telegraficzne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki metalowe dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe
obejmy do zamocowania rur, metalowe przewody zasilające, zasuwy, zbiorniki metalowe, 11 rury kotłowe centralnego
ogrzewania, rury do kotłów grzewczych, kotły grzewcze,
podgrzewacze powietrza, instalacje do podgrzewaczy, in-
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stalacje do filtrowania powietrza, 37 instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie budynków, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów,
informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakierowanie, nitowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
montaż rusztowań.
464089
(220) 2016 11 18
PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków
(540) Unique Recipe GULASZ ANGIELSKI Oryginalna
Receptura wyborny smak
(210)
(731)

(531) 07.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gulasz angielski.
464090
(220) 2016 11 18
PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków
(540) PARÓWKA NA RAZ

(210)
(731)

(531) 08.05.03, 05.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 parówki.
464116
(220) 2016 11 21
TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,
WARSZAWA
(540) TRANSITION TECHNOLOGIES

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub
ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe,
urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji
multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług,
programy komputerowe stosowane w Internecie, serwery,
oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych,
komputerowe programy sterujące, światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt
do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie
konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form
edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz
dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo
- rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie
wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej,
projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi
urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych
umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych, programowanie
komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania
w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi
wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług
oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów
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i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie
komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury
obliczeniowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
464122
(220) 2016 11 21
STRAUSS MAREK BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI
I OŚWIETLENIA, Chorzów
(540) VIPLAST
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, 11 urządzenia do oświetlania, chłodzenia i wentylacji, 40 obróbka materiałów w produkcji urządzeń
do sterowania i regulacji instalacji elektrycznych.
(210)
(731)

464141
(220) 2016 11 21
CLEARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) PL983 Cuiaviae Superlative
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dów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż te obsługiwane
ręcznie, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 11 urządzenia oświetleniowe, do ogrzewania, do wytwarzania
pary, do gotowania, chłodnicze, do suszenia, do wentylacji,
instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia sanitarne,
30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, ciasta i słodycze, lody spożywcze, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże w proszku, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi
gastronomiczne, tymczasowe zakwaterowanie.
464420
(220) 2016 11 27
MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SZARA STREFA
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi
magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez
osoby trzecie.
(210)
(731)

464421
(220) 2016 11 27
MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MEATING POINT
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 31 drzewa [rośliny], drewno nieobrobione, kwiaty, pnie drzew, surowe drewno, pasza dla zwierząt tucznych,
rośliny, 40 obróbka drewna, 44 sadzenie drzew dla celów
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi z zakresu szkółek roślin.
(210) 464234
(220) 2016 11 22
(731) STRAUSS COFFEE B.V., AMSTELVEEN, NL
(540) BEANZ

(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do ekstrakcji kawy i obrabiarki, silniki,
inne niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowanych do pojaz-

(531) 08.05.04, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi
magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez
osoby trzecie.
(210) 464434
(220) 2016 11 28
(731) RUTKIEWICZ ŁUKASZ, Brzoza
(540) DECORTENA
(510), (511) 19 podsufitki z tworzyw sztucznych, płytki
z tworzyw sztucznych, płyty podłogowe z tworzyw sztucznych, płyty budowlane z tworzyw sztucznych, spienione
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, płyty
ścienne z tworzyw sztucznych.
(210) 464435
(220) 2016 11 27
(731) JOUKHNOVITSCH KATERYNA, Warszawa
(540) RIVOLI
(510), (511) 44 salony piękności, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, masaż, manicure, pedicure, fryzjerstwo, kosmetyka, aromaterapia, depilacja woskiem, fizjoterapia, ośrodki
zdrowia, tatuowanie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
saun, usługi wizażystów, przekłuwanie ciała.
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464442
(220) 2016 11 28
DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DZIEKAN,
Zielonki
(540) DZIEKAN
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i części do nich, 35 sprzedaż
maszyn rolniczych i części do nich.
(210)
(731)

464450
(220) 2016 11 28
EDUFACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) edufacto
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesem i personelem, usługi rekrutacji personelu, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, opracowywanie
prognoz ekonomicznych analiz i korekt biznesowych, usługi na zlecenie firm w zakresie prac biurowych, archiwizacji
dokumentów, obsługi administracyjnej i księgowej, usługi
i doradztwo w zakresie public relations, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, powielanie i fotokopiowanie dokumentów na zlecenie, 36 usługi
doradcze w sprawach finansowych, sporządzanie analiz finansowych, 41 usługi doradcze i informacyjne o kształceniu
zawodowym, pozaszkolne formy kształcenia zawodowego
w formie kursów, szkoleń, kształcenie praktyczne - warsztaty
i pokazy, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkolenia w zakresie public relations, prowadzenie archiwów bibliotecznych, 42 usługi w zakresie prowadzenia archiwów elektronicznych.

(210)
(731)

Nr ZT13/2017

saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące
i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty
do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania,
5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki
higieniczne, wody termalne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
(210) 464501
(220) 2016 11 29
(731) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice
(540) ROK ZAŁ. 1886 Krotoszyn

464457
(220) 2016 11 28
EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Sokół biznesu
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie konkursów
mających na celu promocję działań biznesowych.
(210)
(731)

464493
(220) 2016 11 29
REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) LOTUS PARFUMS

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
olejki eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny
po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne,
kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki,
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze
do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni,

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wyroby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy, sosy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka,
koncentraty rosołowe, dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
464504
(220) 2016 11 29
LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT
AGENCJA MARKETINGOWA, Żnin
(540) LIPRO
(510), (511) 34 papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, atomizery
do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów
elektronicznych, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, pudełka na papierosy elektroniczne, etui do papierosów elektronicznych, uchwyty do papierosów elektronicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania
w e-papierosach, środki aromatyzujące do stosowania w pa-

(210)
(731)
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pierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, płyn
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glicerynę roślinną, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych,
środki czyszczące do papierosów elektronicznych, pudełka
na papierosy elektroniczne, etui do papierosów elektronicznych, uchwyty do papierosów elektronicznych, 37 stacje
obsługi (stacje benzynowe), usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], usługi tankowania pojazdów lądowych, usługi tankowania paliwa do pojazdów, usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów, 39 usługi
związane z magazynowaniem towarów, magazynowanie
i składowanie, magazynowanie towarów, składowanie towarów w magazynach, wynajem przestrzeni magazynowej,
transport, usługi transportowe, logistyka transportu, transport samochodowy, transport towarów, spedycja towarów,
usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi informacyjne
związane z transportem towarów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne na stacjach paliwowych, oferowanie żywności i napojów w bistrach, usługi
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.
464576
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) SALANO

(210)
(731)

15

464606
(220) 2016 12 01
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda PLASMA LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów.

(210)
(731)

464622
(220) 2016 12 01
NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) neorock
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla budownictwa,
chemia budowlana mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne,
ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały
izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty
i profile, okładziny budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.

(210)
(731)

(210) 464643
(220) 2016 12 01
(731) ANDRZEJCZUK OLIVER BEACH BOX, Kołobrzeg
(540) BB BEACH BOX KOŁOBRZEG DRINKS GRILL MUSIC
EST 2015

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 21 mydelniczki, dozowniki mydła.
464580
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) TRILO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 21 mydelniczki, dozowniki mydła.
464601
(220) 2016 11 30
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) express DÖNER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi / snack bary /, restauracje samoobsługowe, kafeterie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
barowe, usługi restauracyjne, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, prawne administrowanie licencjami.

(531) 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, snack-bary, usługi świadczone przez bary bistro.
(210) 464664
(220) 2016 12 02
(731) GIL IZABELA, Katowice
(540) BRT 450
(510), (511) 1 chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne
środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej gamy
chemikaliów, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania
w procesach produkcyjnych, chemiczne substancje do użytku
w produkcji, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych,
detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, dodatki chemiczne, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków inne niż farby lub oleje, środki chemiczne
do impregnacji skóry, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla prze-
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mysłu, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane
w procesach produkcyjnych, mieszaniny klejące do stosowania w produkcji, mieszanki do użytku przemysłowego w usuwaniu kamienia z kotłów, płyny chemiczne do obróbki metali,
płyny do obróbki metali, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne
do użytku przemysłowego, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do klejenia, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do utwardzania, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty
chemiczne stosowane w przemyśle, przemysłowe detergenty do użytku w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki
do czyszczenia przemysłowego podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku
w procesach produkcji, rozpuszczalniki do farb, rozpuszczalniki do lakierów, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane
podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku
przemysłowego w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki
do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, rozpuszczalnikowe mieszanki do obróbki do stosowania w przemyśle elektronicznym, rozpuszczalnikowe środki czyszczące
do usuwania tłuszczu podczas procesów produkcyjnych,
składniki chemiczne dla budownictwa, sole do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, środki filtracyjne
chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, środki klejące,
środki korozyjne, substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, substancje wiążące do użytku w przemyśle,
substancje wiążące do procesów produkcyjnych.
464669
(220) 2016 12 02
DOUHASHEI ALENA PRIMAVERA HOME,
Biała Podlaska
(540) PH PRIMAVERA HOME LUXURY OF LIVING
(210)
(731)

Nr ZT13/2017

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy,
drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone
witaminami i minerałami.
464869
(220) 2016 12 07
CAFE CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Meta seta galareta

(210)
(731)

(531) 25.07.07, 26.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
doradztwo w dziedzinie marketingu, doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem, badania rynkowe, badania biznesowe,
reklama, usługi marketingowe, 43 usługi: barów szybkiej obsługi (snack-barów), kawiarni, restauracji samoobsługowych,
stołówek, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
kateringowe.
(210) 464871
(220) 2016 12 07
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Finansiaki
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
464872
(220) 2016 12 07
CAFE CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Meta seta galareta DISCO

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble domowe.
464830
(220) 2016 12 07
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) WIKTORIA

(210)
(731)

Nr ZT13/2017
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(531)

25.07.07, 26.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.13.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
doradztwo w dziedzinie marketingu, doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem, badania rynkowe, badania biznesowe,
reklama, usługi marketingowe, 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez tanecznych, usługi związane
z dyskotekami, koncerty muzyczne, kluby nocne, organizacja przyjęć, organizacja rozrywek tanecznych i muzycznych,
usługi klubów i dyskotek, usługi w zakresie klubów tańca,
43 usługi: barów szybkiej obsługi (snack-barów), kawiarni, restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
464879
(220) 2016 12 07
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) REPAIR LASH°2
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs, odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery
do włosów, kremy do twarzy, 5 maści, żele i kremy do celów
farmaceutycznych.
(210) 464889
(220) 2016 12 07
(731) KUBOWICZ PAWEŁ GRUPA BAYZONE, Przebieczany
(540) BAYZONE.pl

(531) 18.01.19, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży on-line towarów: basenów,
baterii łazienkowych, betoniarek, bidetów, brodzików, desek, drabinek basenowych, grillów, grzałek elektrycznych,
grzejników elektrycznych, grzejników gazowych, grzejników
indukcyjnych, grzejników łazienkowych, jacuzzi, kabin prysznicowych, kominków, kotłów elektryczne, kotłów gazowych,
kotłów grzewczych, kotłów na paliwo, kotłów olejowe, lamp,
łopat, misek, natrysków, paneli natryskowych, pisuarów,
pomp ciepła, systemów klimatyzacyjnych, systemów wentylacyjnych, umywalek, wanien, zaworów do grzejników [termostatyczne], zaworów elektrycznych, zaworów parowych,
zaworów termostatycznych, złączek do grzejników.
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(210) 464934
(220) 2016 12 08
(731) PEUGEOT S.A., Paryż, FR
(540) PSA FINANCE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i bankowość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu
w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów,
ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, gwarantowanie ubezpieczeń wypadkowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja
i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych i innych mediów do płatności elektronicznych
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przeprowadzania konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe
w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finansowe na naprawy pojazdów, usługi gwarancyjne w odniesieniu do pojazdów, wyceny finansowe dotyczące parkingów
i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej wymienione
usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi się
do indeksów giełdowych.
464958
(220) 2016 11 30
AVT-KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AVT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 moduły elektroniczne, projekty układów
elektronicznych, zestawy elektroniczne do samodzielnego
montażu, 16 czasopisma, książki techniczne i katalogi (także
w postaci cyfrowej), 35 usługi sprzedaży detalicznej towarów technicznych: elektroniczne zestawy do samodzielnego
montażu, części, podzespoły oraz moduły elektroniczne,
chemia dla elektroniki, mierniki i przyrządy pomiarowe, lutownice, stacje lutownicze i osprzęt, narzędzia dla elektroników oraz wyposażenie warsztatowe, akumulatory, baterie
oraz zasilacze, drukarki 3D i akcesoria do nich, oświetlenie
LEDowe dla domu i biura, obudowy plastkiowe i metalowe
dla elektroniki, przewody oraz przyłącza kablowe Audio/Video, oświetlenie i nagłośnienie dyskotekowe, reklama, 41 publikacja czasopism, książek technicznych i katalogów (także
w postaci cyfrowej).
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465056
(220) 2016 12 12
BIURO RACHUNKOWE RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA

(210)
(731)

Nr ZT13/2017

stwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili aluminiowych oraz
mat antybakteryjnych i folii aluminiowych termoizolacyjnych
do podłóg ścian i dachów.
(210) 465137
(220) 2016 12 13
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) blue Blue stop. Warto się zatrzymać

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie
wymiaru podatku [rachunki], doradztwo księgowe w zakresie podatków, rachunkowość, księgowość i prowadzenie
ksiąg, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi w zakresie rozliczeń, 36 analizy finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych.
465080
(220) 2016 12 12
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
SŁOWIANKA, Szczecinek
(540) Frozen Fresh & Cool

(210)
(731)

(531) 01.15.17, 01.15.19, 05.07.08, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony, ciasta, cukierki, czekolada, herbata
mrożona, jogurt mrożony, lody spożywcze, napoje na bazie
kakao i kawy, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, owocowe galaretki, pralinki, słodycze, 32 napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych i/lub miodu, kwas chlebowy,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje mineralne, nektary owocowe, soki owocowe, piwo, sok pomidorowy, wody stołowe.
465110
(220) 2016 12 12
GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wasilków
(540) GLOBAL Global sp. z o.o. - sp.k.
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 folie ochronne samoprzylepne polietylenowe
do blach, płyt warstwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili
aluminiowych, folie ochronne polietylenowe bezklejowe
do blach, płyt warstwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili
aluminiowych, folie aluminiowe termoizolacyjne do podłóg
ścian i dachów, włókniny antykondensacyjne poliestrowe
do blach, płyt warstwowych i PCV, 27 maty antybakteryjne
polietylenowe, 35 konfekcjonowanie na rzecz osób trzecich
folii ochronnych z tworzyw sztucznych do blach, płyt war-

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły szkolne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, papierowe: chusteczki do nosa,
ręczniki, serwetki oraz obrusy, karty muzyczne z życzeniami,
kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego,
książki, czasopisma, gazety, pieczątki, jednorazowe niemowlęce pielucho-majtki oraz pieluchy z papieru lub celulozy,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, papier
i karton, torebki oraz artykuły do przechowywania z papieru
lub kartonu, pędzle do malowania, torby i worki do pakowania i zawijania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, noże do papieru, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów:
artykuły szkolne i biurowe, artykuły papiernicze, chusteczki
do nosa, ręczniki, serwetki, obrusy, karty do gry, karty muzyczne z życzeniami, kleje, książki, czasopisma, gazety, pieczątki, jednorazowe pielucho-majtki oraz pieluchy, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, pędzle do malowania, torby i worki
do pakowania i zawijania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, noże do papieru, zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(210) 465157
(220) 2016 12 14
(731) BRANDT ANDRZEJ, Kraków
(540) CodeSprinters

(531)

26.03.01, 26.03.06, 26.03.16, 26.11.01, 26.11.25, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługa nauczania i szkolenie, prowadzenie
skomputeryzowanych szkoleń, szkolenia dla dorosłych, szkolenia personelu, szkolenia biznesowe, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym,
szkolenia techniczne dla programistów, szkolenia w zakresie
technik komputerowych, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia w zakresie opracowywania
systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie tech-
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nik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie projektowania,
szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w dziedzinie
zarządzania, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
coachingu zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie coachingu biznesowego, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, 42 projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
programowanie oprogramowania do importowania, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie
komputerów do celów telekomunikacji, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, obsługiwanie i zarządzanie portalem internetowym, projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, programowanie komputerowe w zakresie
gier wideo, programowanie oprogramowania do platform
internetowych, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie animacji komputerowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych
w Internecie, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych danych i zarządzania nimi, doradztwo specjalistyczne i informacyjne związane
z programowaniem komputerowym, zarządzanie zasobami
cyfrowymi, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych.
(210) 465226
(220) 2016 12 15
(731) HADAŁA BOGDAN, Bruśnik
(540) EXCON

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, mebli, odzieży, samochodów,
pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i powietrzu
i akcesoriów z tymi pojazdami związanych, artykułów spożywczych, leków, usługi marketingowe i reklamowe prowadzone przez media i Internet - w tym usługi sprzedaży czasu
i miejsca na cele reklamowe, wynajem powierzchni reklamowych, usługi związane z prowadzeniem biura, wykonywanie kserokopii, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej
usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
polegające na doradztwie, zarządzaniu, prowadzeniu firmy
w imieniu właściciela, dystrybucja materiałów reklamowych,
usługi pośrednictwa pracy, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomości, zarządzanie i administrowanie, nieruchomościami, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym, z pozyskaniem gruntu, budowaniem
oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub obiektów
użytkowych, wyceny nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowania inwestycji, leasing finansowy, pośrednictwo
finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa związana
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z obrotem nieruchomościami, pobieranie czynszu, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych, 37 usługi budowlane związane z wznoszeniem obiektów wszelkiego typu
i ich całkowitym wykańczaniem, wykonywanie instalacji,
montaż i wznoszenie obiektów z elementów prefabrykowanych, wznoszenie konstrukcji stalowych, rozbiórka i burzenie
obiektów, wykonywanie wykopów, wierceń geologicznoinżynierskich, robót i związanych z fundamentowaniem, budową dróg w tym szynowych, kolei podziemnej, rurociągów
przemysłowych, sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, obiektów inżynierii wodnej,
mostów. tuneli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego
z obsługą operatorską, sprzątanie obiektów, nadzór budowlany, 42 usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi w zakresie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania, usługi w zakresie
architektury, usługi ekspertyz inżynierskich, projektowanie
wnętrz, projektowanie graficzne, 44 zagospodarowanie
i projektowanie terenów zielonych, usługi związane z prowadzeniem: gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ośrodków odnowy biologicznej,
klinik i ośrodków medycznych.
465231
(220) 2016 12 15
MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Maverick
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, glinka bentonitowa, pochłaniacze gazów (substancje
aktywne), 2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające korozji, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty do usuwania rdzy, 4 smary do broni, 6 folia aluminiowa,
16 papier do pakowania, papier parafinowany, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 20 skrzynie z drewna lub
tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych
oraz środków przeciw wilgoci, 39 pakowanie i składowanie
towarów, magazynowanie, transport morski.
(210) 465245
(220) 2016 12 15
(731) SROKA ŁUKASZ PIELĘGNACJA AUT, Wrocław
(540) DA DETAILING ACADEMY

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: sprzętu
audiowizualnego, środków do pielęgnacji, renowacji, malowania, polerowania pojazdów samochodowych, usługi
sprzedaży, reklamy i promocji: szkoleń, warsztatów, 37 tuning
samochodów, malowanie i renowacja skór, polerowanie samochodów, polerowanie aut, usługi polerowania pojazdów
przy pomocy rotacyjnych systemów polerskich, nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, strojenie silników samochodowych, naprawa karoserii samochodowych,
usługi wymiany szyb samochodowych, wulkanizacja opon
samochodowych [naprawa], renowacja sprzęgieł hydraulicz-
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nych dźwigów samochodowych, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, usługi wymiany przednich szyb
samochodowych, renowacja sprzęgieł pneumatycznych
dźwigów samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, renowacja hamulców
hydraulicznych dźwigów samochodowych, konserwacja lub
naprawa pojazdów samochodowych, usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, malowanie
natryskowe, aplikacja kwarcowych i ceramicznych powłok
ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia lakieru, usługi
nakładania powłok ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia lakieru, 41 usługi prowadzenia szkoleń, warsztatów
w zakresie pielęgnacji, renowacji, polerowania, malowania,
tuningu pojazdów samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących
konserwacji silników samochodowych.
465275
(220) 2016 12 15
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 650 let žateckeho chmelarstvi Žatecký svĕtlý LEŽÁK
VÝBĔROVÝ ŽATECKÝ CHMEL BUTELKA ZWROTNA
Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

(210)
(731)
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(210) 465398
(220) 2016 12 19
(731) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE
(540) Omegaflex
(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.
(210) 465416
(220) 2016 12 19
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) BROWARNE AMBER
(510), (511) 32 piwo.
465437
(220) 2016 12 20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) MASARSKI STRAGAN
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 08.05.01, 08.05.04, 08.05.25, 12.01.01,
12.01.15, 14.07.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(210) 465472
(220) 2016 12 21
(731) FUNDACJA GLOBAL CULTURE PROMOTION, Łódź
(540) FJF FREEDOM JAZZ FESTIVAL

(531)

25.01.15, 25.01.17, 25.01.18, 24.01.10, 24.01.13, 05.11.15,
19.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 05.07.02, 26.05.15, 24.03.07,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210) 465276
(220) 2016 12 15
(731) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE
(540) Dynamic Social Relations
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa.
(210) 465378
(220) 2016 12 19
(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy
(540) ZEK
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, klucze o napędzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych.
(210) 465494
(220) 2016 12 21
(731) BERNATT ELŻBIETA, Tychy
(540) ELEDRIVECO
(510), (511) 9 baterie elektryczne, 12 pojazdy elektryczne.
(210)
(731)

465497
(220) 2016 12 21
GDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) GDA SolidMat
(510), (511) 17 materiały izolacyjne dla budownictwa, maty
izolacyjne, wodoszczelne membrany izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, maty
budowlane z wypełnieniem zeolitowo - cementowym, niemetalowe maty tkane do użytku jako materiały geotekstylne
w celach budowlanych, materiały cementujące, niemetalowe materiały tkane do betonu, materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, niemetalowe materiały stabilizujące
geotekstylne do użytku w budownictwie.
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GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) TOP TOOLS

(210)
(731)

(531) 02.09.20, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje jako spoiwa przeznaczone dla przemysłu,
wkłady klejowe, 3 płótno ścierne, polerujące i szmerglowe,
siatki ścierne, krążki do polerowania, kamienie szlifierskie,
środki do szlifowania, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki do polerowania, papier polerujący, środki czyszczące do rąk do usuwaniu silnych zabrudzeń, smarami, tłuszczami, olejami, sadzą, pyłem węglowym,
farbami, smołą, klejami, pasta BHP, kamień polerski, kreda
malarska, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, kreda czyszcząca, materiały
ścierne, wosk do parkietów, preparaty do udrażniania rur,
płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty do czyszczenia tapet,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, mydła, żele i płyny do mycia, środki antybakteryjne,
preparaty przeciwgrzybiczne, 4 przemysłowe oleje i tłuszcze,
oleje techniczne, smary, świece, knoty, materiały pędne, 6 kątowniki, klucze, kłódki, liny metalowe, liny stalowe, złącza metalowe do łańcuchów, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, nakrętki metalowe, napinacze drutu
metalowe, zaciski naprężające, napinacze taśm metalowych,
zaciski do naprężania, rączki do narzędzi metalowe, skrzynki,
puste skrzynki na narzędzia z metalu, nasadki na liny - chomątka metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści z metalu, nasady kominowe metalowe, rękojeści noży metalowe,
pierścienie metalowe, pierścienie oporowe metalowe, pasy
do przenoszenia ładunków metalowe, zawiesia do przenoszenia ładunków metalowe, okucia do rękojeści, skrzynie metalowe, sprężyny, drobnica metalowa, śruby metalowe, taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, taśmy
żelazne, tuleje, zaciski klamry metalowe, zaciski do kabli metalowe, zaciski do rur lub kabli metalowe, zamki do pojazdów
metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki
na zasuwy, zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek metalowe, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zasuwy, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe
metalowe, zatyczki wyroby żelazne, folie metalowe do zawi-
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jania i pakowania, zawleczki, przetyczki, zawory inne niż części maszyn metalowe, zbiorniki metalowe, zszywki, taśmy
metalowe do ładunków, imadła warsztatowe metalowe,
sworznie metalowe, kasetki na pieniądze metalowe, haki
metalowe do wieszania odzieży, dzwonki nieelektryczne, zasuwy do drzwi, odrzwia metalowe, osprzęt do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalowych, klamki do drzwi metalowych, kołatki do drzwi,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, skrobaczki
do drzwi, ograniczniki do drzwi metalowych, usztywniacze
metalowe, okucia budowlane, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okucia metalowe do mebli,
okucia metalowe do okien, wycieraczki do nóg, kraty, ruszty
metalowe, drobnica żelazna, zawiasy metalowe, haki metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, okucia drzwiowe
metalowe, okucia okienne do okien, kółka metalowe do kluczy, gałki, uchwyty metalowe, drabiny metalowe, skrzynki
na listy metalowe, metalowe obejmy, zamki do toreb, skarbonki metalowe, gwoździe, smarowniczki, tablice rejestracyjne metalowe, nity metalowe, pręty metalowe do lutowania
i spawania, kasy pancerne, sejfy, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, kabiny stosowane przy malowaniu
za pomocą rozpylaczy metalowe, śruby metalowe, kapsle
do korkowania metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, druty
do lutowania metalowe, zamki sprężynowe, linki rowerowe,
wkładki profilowe, 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, elektronarzędzia,
wiertarki, wiertarko - wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki,
opalarki, pilarki, wkrętaki, wkrętarki, wyrzynarki, strugi, zszywacze elektryczne, mieszarki, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła [części maszyn], dłuta, otwornice,
tarcze [części maszyn], dyski [części maszyn], szczotki [części
maszyn], kamienie szlifierskie, ściernice, frezy, kluczyki
do uchwytów wiertarskich, przewody ssące, pistolety klejowe, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania kół
z manometrem, pistolety do przedmuchiwania, pistolety
do ropowania, pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia na wodę i powietrze, pistolety
do mas silikonowych, pistolety pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety dozujące klej elektryczne,
pistolety [maszyny], pistolety do malowania, pistolety zawarte w tej klasie, klucze pneumatyczne, nasadki, palniki gazowe
do cięcia, maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia [elektryczne], generatory prądu, maszyny do grawerowania,
gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny
do gwintowania, kompresory [maszyny], krajalnice [maszyny], ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe
[maszyny], obrabiarki do metalu, miksery [maszyny], młotki
[części maszyn], młoty elektryczne, młoty mechaniczne,
młoty pneumatyczne, młoty udarowe, młoty, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, ostrza [części maszyn], maszyny do ostrzenia, stoły [części maszyn], pasy
do kół pasowych, podajniki taśm [maszyny], pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub silników], pompy powietrzne
[instalacje w warsztatach samochodowych], piły [maszyny],
piły łańcuchowe, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [maszyny], awaryjne
agregaty prądotwórcze, przecinarki [narzędzia mechaniczne], strugarki, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], tokarki [narzędzia mechaniczne], transportery [maszyny], ubijaki [maszyny], uchwyty [części maszyn], uchwyty
do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki, wytłaczar-
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ki, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, maszyny do zawijania, pakowania, zawory [części maszyn],
urządzenia do ssania powietrza, ostrzarki narzędziowe [maszyny], maszyny na sprężone powietrze, podnośniki [windy],
podnośniki [urządzenia], filtry powietrza chłodnic silników,
maszyny do obróbki szkła, rozdrabniarki [maszyny], tarcze
szlifierskie [części maszyn], smarownice [części maszyn], imaki do narzędzi [części maszyn], etykieciarki, malaksery, urządzenia do malowania, strugarki, reduktory ciśnienia [części
maszyn], przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie [części maszyn], przyrządy do lutowania
gazowego, lutownice gazowe, rozpylacze [maszyny], maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwigowe, narzędzia [części
maszyn], prostownice, mieszadła [maszyny], wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe, kamienie szlifierskie [części maszyn],
brzeszczoty [części maszyn], statywy [części maszyn], akcesoria do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn
filtrujących, narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny],
spawarki [maszyny], szczotki druciane [części maszyn], 8 narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, narzędzia ręczne nieelektryczne, wyroby nożownicze, broń biała, ostrza broni,
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne
nieelektryczne, narzędzia rolnicze ręczne, narzędzia
do ogrodnictwa ręczne, broń biała (boczna), rozpylacze
do środków owadobójczych (narzędzia), szydła, siekiery,
siekierki, sierpaki, wiertła (części narzędzi), wiertła ręczne
(narzędzia), ostrza (narzędzia), ostrza (broń), ostrza (noże)
do strugów, świdry, piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelazka znakujące przez wypalanie, wiertarki piersiowe, otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania,
punktaki (narzędzia), przecinaki, dłuta, rębaki (noże), zaciski
ciesielskie i bednarskie, topory rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia), wyroby nożownicze, przyrządy do cięcia, wycinarki
(narzędzia), gwintowniki (narzędzia), kopaczki ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia), ośniki, oprawki wiertarskie (narzędzia), ubijaki do gruntu (narzędzia brukarskie),
ostrzarki (ręczne), rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki (narzędzia), żelazka nieelektryczne, noże do mizdrowania skóry,
obudowy do piły ręcznej, narzędzia do zbierania owoców
ręczne uruchamiane ręcznie, dłuta wklęsłe (żłobaki), skrobaczki do czyszczenia dna łodzi (narzędzia), toczaki - kamienie do ostrzenia (narzędzia), pistolety (narzędzia), młotki (narzędzia), pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigniki
sterowane ręcznie (podnośniki), piły wyrzynarki, stal narzędziowa, noże, dłuta do otworów gniazdowe (przysieki), łapki
do wyciągania gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania
gwoździ, igłowe pilniki, cęgi do cięcia drutu, dziurkacze numerujące, żelazka do strugów, strugi, szczypce, kleszcze,
noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, dziurkacze
(narzędzia), przebijaki (narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia),
koła zapadkowe (narzędzia), żyletki, nitownice (narzędzia),
młotki nitownicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty, wkrętaki, przyrządy do ostrzenia, stal ostrzowa, osełki do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne, ostrza nożyc,
przyrządy nożycowe ręczne, nożyce, brzeszczoty pił (części
narzędzi), ostrza do piły, oprawy do piły ręcznej, piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia), przedłużacze do korb do gwintowników, łopaty (narzędzia),
młoty kowalskie, szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze nastawne, szpachle, łopatki (narzędzia),
węgielnice (narzędzia), narzędzia do wytłaczania, stemple
(narzędzia), młotki kamieniarskie, kamienie szlifierskie, pokrętki, klucze do gwintowników, przycinarki do rur (narzędzia), przyrządy do cięcia rur, pincety, osełki, młotki blacharskie,
łomy, akcesoria ślusarskie, mianowicie podpora teleskopowa,
stół warsztatowy, gwintowniki, pokrętło do gwintowników,
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narzynki, wkrętaki, dobijaki do gwoździ, wycinaki do otworów, szczotki (narzędzia), piły do metalu, piły do drewna, piły
specjalne, piły kątowe, skrzynki uciosowe, zdzieraki, ściski,
kielnie i pace, narzędzia ręczne do szkła, narzędzia do glazury, wyciskacze (narzędzia), klucze i szczypce do rur, końcówki
wkrętakowe, opalarki, zestawy kluczy nasadowych, nasadki
i akcesoria (części narzędzi), klucze, klucze motoryzacyjne,
zszywacze, smarownice (narzędzia), osprzęt do smarownic
(części narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki oleju
(narzędzia), pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia
wielofunkcyjne ręczne, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie, szczotki druciane (narzędzia), scyzoryki, noże monterskie, noże z ostrzem łamanym, noże z ostrzem trapezowym,
nożyki modelarskie, 9 narzędzia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowo
i kontrolująco - sterujące, urządzenia do gaszenia ognia, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, sygnalizatory akustyczne, dzwonki
alarmowe elektryczne, instalacje elektryczne zapobiegające
włamaniu, zamki elektryczne, baterie do oświetlania, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie elektryczne, urządzenia
do ładowania baterii, wykrywacze (detektory), wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wykrywacze dymu, ściemniacze światła (regulatory)
elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, żelazka elektryczne, sprawdziany (wzorniki), lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji, łaty i tyczki do niwelacji, niwelatory (poziomnice), przyrządy do ustalania linii poziomej,
miary, przyrządy pomiarowe, narzędzia pomiarowe specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy miernicze), miarki (przyrządy
miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrometry, wagi, wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), aparatura do precyzyjnych pomiarów, miary zwijane
krótkie, miary składane, taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe, manometry, próbniki, wskaźniki nachylenia, wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach
pojazdów, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia, mierniki ciśnienia, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka),
przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom, odzież
ochronna, odzież do ratowania życia, artykuły bhp, kaski
ochronne, maski ochronne, osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice do ochrony przed wypadkami, filtry do masek do oddychania, gogle, ochronniki słuchu, maski, kaski,
okulary i tarcze spawalnicze, rękawice do ochrony przed promieniowaniem, nakolanniki, rękawice dla nurków, hełmy żołnierskie, wtyczki i inne kontakty (elektryczne), urządzenia
do spawania elektryczne, aparaty do lutowania elektryczne,
lutownice elektryczne, woltomierze, urządzenia do spawania
za pomocą ładunku elektrycznego, elektrody do spawania,
złącza do drutów i przewodów elektrycznych, platforma
do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające łączność internetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem (p2p) za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia
elektroniczne, poziomnice laserowe, miernik elektroniczny,
11 urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, światła do rowerów, zapalniczki do gazu, kolektory słoneczne (ogrzewnictwo), ogrzewacze przepływowe do wody, filtry jako części
instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza
do klimatyzacji, lampy gazowe, palniki gazowe, lampy górnicze, klosze do lamp, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryj-
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ne, lampiony, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy
do lamp, osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory lamp,
zawieszenia do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy gazowe, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy lutownicze, spawalnicze, lampy łukowe, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy ultrafioletowe do celów innych niż
lecznicze, latarki, latarki kieszonkowe, latarnie oświetleniowe,
aparatura do oczyszczania gazu, aparatura do oczyszczania
oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
osprzęt do palników gazowych, urządzenia bezpieczeństwa
do oświetlania, urządzenia do oświetlania pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, palniki, nakładki
do palników gazowych, palniki olejowe, płuczki gazowe jako
części instalacji gazowych, reflektory, oprawy halogenowe,
lampy warsztatowe, światła do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, aparatura na gorące powietrze, żarówki
elektryczne, 16 linijki rysownicze [kreślarskie], ołówki, pędzle,
pieczęcie [stemple], szczotki [pędzle] malarskie, wałki malarskie, wałki do farb, wałki do malowania ścian, ławkowce, rolki
(pędzle malarskie), rączki do wałków, folie malarskie do ochrony powierzchni podczas malowania, zestawy malarskie składające się z wałków, pędzli, rolek malarskich, kuwet, podkładki samoprzylepne jako artykuły papiernicze, taśmy przylepne
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub użytku domowego, kreda do znakowania, uchwyty do kredy, noże do papieru [artykuły biurowe], 17 węże i przewody giętkie niemetalowe, rury
elastyczne niemetalowe tworzywa sztuczne wyprofilowane
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, rękawice izolacyjne, zaprawy izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izolacyjne, folie metalowe
izolacyjne, izolatory, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, liny gumowe, materiały ciepłochronne, taśmy uszczelniające
do drzwi i okien, materiały na uszczelnienia okien i drzwi,
materiały do uszczelniania, izolowania, uszczelki, 18 puste
torby monterskie, torba - stołek na narzędzia, torba na narzędzia, paski monterskie, 20 meble, przemieszczalne regały
do przechowywania, stelaże niemetalowe, regały, stojaki
do garderoby, kastry niemetalowe, skrzynki uciosowe,
skrzynki narzędziowe, zamknięcia niemetalowe, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, zaciski do kabli niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych
do kabli lub rur, imadła warsztatowe niemetalowe, zawory
z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, osprzęt
niemetalowy do mebli, dybie i kołki niemetalowe do ścian,
niemetalowe listwy, nity, podkładki, kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby, zawiasy, kratki ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe, niemetalowe
rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe, sworznie
niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż części maszyn,
odbojniki drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki z tworzywa sztucznego do mocowania na oknach i drzwiach, elementy złączne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych,
krzyżyki dystansowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, zamki nieelektryczne i niemetalowe,
meble z tworzyw sztucznych, śpiwory, meble kempingowe
i turystyczne, posłania, kliny do płytek ceramicznych z tworzywa sztucznego, Platformy do podwieszania pod sufitem
(np. do przechowywania sprzętu wodnego w garażu), szafy
i organizery z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe do wieszania narzędzi, czopy niemetalowe,
dekoracje przestawne, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucz-
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nych, taśmy drewniane, klamki do drzwi niemetalowe,
osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy
do okien, pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły
do piłowania, zamknięcia do pojemniki niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach,
przewijaki, pulpity [meble], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia metalowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki] z drewna lub
tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki, tabliczki z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski niemetalowe
do kabli, zaczepy niemetalowe do szyn na ubrania, zasuwki
drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 21 wiadra, bidony, szczotki, szczotki
do rozsmarowania smoły, zraszacze.
(210) 465550
(220) 2016 12 22
(731) PIORUN HANNAH ELŻBIETA, Warszawa
(540) D FUNDACJA KOBIET DOBRAWA

(531) 24.09.03, 24.09.09, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
465574
(220) 2016 12 22
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) TAURON SERWIS
(510), (511) 4 energia elektryczna, węgiel, biopaliwa, paliwa,
6 budowlane metalowe elementy konstrukcyjne, 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, 9 przyrządy do pomiaru
energii, liczniki energii, 12 lądowe pojazdy i środki transportu,
pojazdy specjalistyczne do transportu towarów, osób, paliwa
i energii, 19 niemetalowe materiały budowlane, żużel, niemetalowe elementy konstrukcyjne, 20 niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynujące i zasobnikowe, niemetalowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów i piasków
dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynowe biomasy, niemetalowe i niemurowane zbiorniki olejów,
35 kontrola stanu zapasów energii i paliw w oparciu o bazy
danych, usługi w zakresie rozliczeń związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń
i przygotowywanie dokumentacji kolejowej związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania w zakresie dostaw
energii i paliw, administracja i zarządzanie biznesowe w zakresie transportu i dostaw energii i paliw, zarządzanie flotą
pojazdów, reklama, promocja, zarządzanie w działalności
(210)
(731)
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handlowej, administrowanie działalności handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw gazowych, pojazdów, złomu,
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów chemicznych, komputerów, oprogramowania komputerowego, części elektronicznych, maszyn
i urządzeń przemysłowych, sprzedaż energii elektrycznej,
37 serwis i naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja, czyszczenie i naprawa kotłów wraz
z ich urządzeniami pomocniczymi, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja,
naprawa i serwisowanie dmuchaw, podgrzewaczy powietrza elektrofiltrów, odżużlaczy, kruszarek młotkowych, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie kanałów powietrza i spalin, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie
turbozespołów i ich urządzeń pomocniczych, instalacja, naprawa, konserwacja pomp, instalacja, naprawa i konserwacja
rurociągów, systemów rurociągów i sieci rozdzielczych, naprawa i konserwacja armatury instalacji wodnych i parowych,
naprawa i konserwacja skraplaczy, montaż i naprawa instalacji kanalizacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej,
klimatyzacyjnej oraz wodociągowej, montaż i naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, montaż i naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja maszyn
do obróbki odpadów przemysłowych, naprawa i konserwacja instalacji odpopielania i odżużlania, naprawa i konserwacja instalacji nawęglania, naprawa i konserwacja instalacji
biomasy, naprawa i konserwacja transporterów (przenośników), naprawa i konserwacja zbiorników zasobnikowych,
montaż, naprawa, konserwacja i serwis urządzeń i instalacji
elektrycznych, montaż, naprawa, konserwacja, renowacja
i serwis instalacji, sieci i infrastruktury elektrycznych, naprawa
i konserwacja silników, transformatorów, rozdzielnic elektrycznych, montaż, naprawa i konserwacja generatorów
energii elektrycznej, wykonywanie czynności łączeniowych
urządzeń elektroenergetycznych, cieplno mechanicznych
i gazowych, konserwacja i sprawdzanie systemu przekazu
łączności z monitorowanych kotłowni, wykonywanie, instalacja, naprawa i konserwacja układów aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki w zakresie obwodów pomiarowych, zabezpieczeniowych, sygnalizacji i sterowania oraz
układów automatyki i automatycznej regulacji, naprawa
i konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych i ich części, instalowanie, naprawa i konserwacja sieci ciepłowniczych
i węzłów ciepłowniczych, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnych sieci i węzłów ciepłowniczych, konserwacja
i usuwanie awarii na systemach monitorowania sieci i węzłów ciepłowniczych, konserwacja i remonty budowlane komór ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, pompowni,
płukanie chemiczne sieci ciepłowniczych i wymienników
ciepła, wykonywanie odgałęzień w sieciach ciepłowniczych,
naprawa i konserwacja układów pompowo - ciśnieniowych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej i sanitarnej, serwis i wymiana urządzeń pomiarowo - ciśnieniowych , serwisowanie urządzeń dźwignicowych, naprawa i konserwacja
instalacji przygotowania, podawania i dozowania mułu węglowego, naprawa i konserwacja instalacji odsiarczania spalin, naprawa i konserwacja instalacji rozpałkowych, naprawa
i konserwacja instalacji transportów pneumatycznych, naprawa i konserwacja instalacji olejowych, usługi ślusarskie
i spawalnicze w zakresie napraw, regeneracja urządzeń i maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
podzespołów i elementów urządzeń i armatury, instalowanie, naprawa, konserwacja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego,
wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem sprzę-
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tu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, obsługa
i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem i obsługa operatorska przenośników, ładowarek-zwałowarek, kruszarek młotkowych, stołów wibracyjnych, wag przemysłowych, wózków
wygarniających, maszyn do kopania, wypożyczanie maszyn
do robót ziemnych, obsługa urządzeń nawęglania i odpopielania, obsługa układów hermetyzacji, obsługa bynkrów
szczelinowych, obsługa urządzeń ładowarko-zwałowarek
i wywrotnic wagonowych, obsługa urządzeń wózków wygarniających, obsługa urządzeń instalacji podawania biomasy, obsługa bocznicy kolejowej, konserwację kozłów oporowych, konserwacja, naprawa i czyszczenie zbiorników
magazynowych i zasobnikowych, naprawa, konserwacja i renowacja taboru kolejowego, torów kolejowych i bocznic kolejowych, budowanie linii kolejowych, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, w zakresie mostów i estakad oraz
konstrukcji budynków, prefabrykacja i montaż urządzeń
transportu paliw stałych, w tym przenośników taśmowych,
stacji rozładunkowych, zbiorników magazynujących i węzłów przesypowych, budowa dróg, stawianie fundamentów,
wiercenie studni, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów budowlanych, nadzór nad wyburzaniem budynków,
wyburzanie obiektów inżynierii wodno - lądowej, montaż
rusztowań, szalowanie wykopów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane, w tym usługi wykonywania instalacji budowlanych, tynkowanie, usługi pokrywania
powierzchni podłogowych, usługi tapetowania i pokrywania ścian (oblicowania ścian), usługi malowania i szklenia,
usługi robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, budowa obiektów budowlanych, obiektów mostowych, obiektów inżynierskich,
linii elektroenergetycznych, rurociągów, infrastruktury drogowej i szynowej, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
odgromników, instalacje monitoringu stanu sieci ciepłowniczych i węzłów, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja urządzeń i systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, wykonanie instalacji cieplnej, gazowej i klimatyzacyjnej,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów i maszyn, naprawa
i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, usługi stolarki budowlanej, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego, 39 składowanie
i magazynowanie, składowanie żużla, składowanie węgla,
transport wewnętrzny na składowisko, załadunek i rozładunek towarów, załadunek i rozładunek węgła, mułu i biomasy,
żużla, wywóz i załadunek nadgabarytu oraz zanieczyszczeń,
obsługa stacji używanych do celów transportowych, transport towarów, transport osób, transport pasażerski, transport
specjalistyczny materiałów sypkich, materiałów gabarytowych, sorbentów, popiołów, transport materiałów budowlanych, transport maszyn i urządzeń specjalistycznych, usługi
ładowania, transport towarów pojazdami specjalizowanymi,
pakowanie towarów, transport ładunków, wynajmowanie
i wypożyczanie pojazdów kolejowych i linii kolejowych, wynajmowanie i wypożyczanie pojazdów specjalistycznych,
obsługa ruchu przez dyżurnego ruchu kolejowego, transport paliw i energii, usługi dystrybucji paliw i energii, magazynowanie paliw, magazynowania energii elektrycznej
i cieplnej, przechowywanie energii i paliw, usługi w zakresie:
transmisji, przesyłania, dostawy, dostarczania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, zaopatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja
i dostarczanie w wodę, 40 obróbka skrawaniem części dla
osób trzecich, obróbka odpadów przemysłowych, spawanie,
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przetwarzanie węgla, przetwarzanie materiałów paliwowych, rafinacja paliw, wytwarzanie i przetwarzanie energii,
wynajem transformatorów elektrycznych, obróbka metali
i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, przetwarzanie odpadów, recykling
odpadków i odpadów, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu pozyskiwania energii, 42 usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, pomiary przeciwporażeniowe i stanu izolacji na instalacjach elektrycznych, wykonywanie
pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów
energii, programowanie sterowników wykorzystywanych
w systemach sterowania procesami przemysłowymi, obsługa
systemów sterowania odpowiadających za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego, parametryzacja układów
regulacyjnych węzłów cieplnych opartych o regulatory pogodowe, kontrola i testowanie jakości, certyfikacja, usługi testowania maszyn i urządzeń, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, usługi ważenia przemysłowego, kontrola
jakości w zakresie systemów komputerowych, testowanie
systemów alarmowych i monitorujących, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa i programów
komputerowych związanych z branżą energetyczną, opracowanie systemów do zarządzania energią i prądem, usługi
inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię,
obsługa techniczna systemu tłumienia wybuchu, obsługa
techniczna systemu wykrywania i gaszenia iskier, kontrola
nawierzchni torowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
usługi w zakresie inspekcji technicznej, prowadzenie dokumentacji technicznej bocznic kolejowych, usługi pomiarowe
i oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi doradztwa
w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, usługi
projektowania oprogramowania oraz systemów pomiarowych, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące
energii elektrycznej, usługi badania i analizy techniczne,
usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie inżynierii
i związane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi realizacji projektów budowlanych związane
ze wznoszeniem budynków.
(210) 465590
(220) 2016 12 23
(731) AVIA PRIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AVIAPRIME

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby do konserwacji samolotów, 4 smary
do eksploatacji samolotów, 7 elektryczne narzędzia i urządzenia do konserwacji eksploatacji, naprawy i rozbiórki
samolotów, filtry, 8 nieelektryczne narzędzia i urządzenia
do konserwacji, eksploatacji, naprawy i rozbiórki samolotów,
9 programy komputerowe wspomagające zarządzanie w obszarze lotnictwa, 12 części samolotowe, 17 materiały uszczelniające, 35 sprzedaż części lotniczych, narzędzi i urządzeń
do konserwacji, eksploatacja, naprawy i rozbiórki samolotów,
zarządzanie i doradztwo biznesowe w obszarze lotnictwa
i przemysłu lotniczego, promocja sprzedaży i usług przemysłu lotniczego, organizowanie targów dla przemysłu lotniczego, 37 konserwacja i naprawa samolotów i ich części, usługi
w dziedzinie utrzymania i naprawy samolotów i ich części
oraz urządzeń dla przemysłu lotniczego, 39 magazynowanie
i przechowywanie towarów, 40 usługi w dziedzinie wytwa-
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rzania samolotów i ich części oraz urządzeń dla przemysłu
lotniczego, 41 kursy i szkolenia z zakresu inżynierii lotniczej,
szkolenia na symulatorach z zakresu lotnictwa i inżynierii lotniczej, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, organizowanie
konferencji, seminariów i warsztatów w dziedzinie przemysłu lotniczego, samolotów i projektowania części samolotów,
certyfikacji, przeglądu, wytwarzania i obrotu częściami zamiennymi w obszarze przemysłu lotniczego, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, 42 doradztwo techniczne
w dziedzinie projektowania, wytwarzania, certyfikacji, funkcjonowania, utrzymania, naprawy samolotów i ich części
oraz urządzeń dla przemysłu lotniczego, usługi w dziedzinie
projektowania i certyfikacji samolotów i ich części oraz urządzeń dla przemysłu lotniczego.
465596
(220) 2016 12 23
FLEX PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) FLEX PEOPLE
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, przydzielanie
stanowisk pracy, biura pośrednictwo pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze pośrednictwa pracy.

(210)
(731)

465614
(220) 2016 12 23
STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA
I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) DOOTI DONUTS
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier,
czekolada, miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy,
nielecznicze słodycze.

(210)
(731)

465615
(220) 2016 12 23
STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA
I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) FUNBAKE
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier,
czekolada, miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy,
nielecznicze słodycze.

(210)
(731)

(210) 465622
(220) 2016 12 23
(731) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska
(540) AP V50
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(210) 465629
(220) 2016 12 23
(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, BIELEFELD, DE
(540) Sempre
(510), (511) 29 dania gotowe, częściowo obrobione i w pół
przygotowane, głównie na bazie 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, 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, w postaci schłodzonej lub
mrożonej.
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465635
(220) 2016 12 24
BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) BAŁTYKGAZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.15.05
(510), (511) 1 gazy i czynniki do użytku w systemach chłodniczych, 4 paliwa stałe, ciekłe i gazowe, paliwa do pojazdów, oleje techniczne, smary, 12 metalowe zbiorniki, butle
i zasobniki zawarte w tej klasie, wagony, cysterny, 37 usługi
w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, montaż
oraz naprawa instalacji przemysłowych, 42 usługi projektowe w branży instalacyjno-inżynieryjnej gazu płynnego, doradztwo techniczne w tej branży.
(210) 465636
(220) 2016 12 24
(731) GABCZENKO ESTERA GAB MEDIA, Gdańsk
(540) ZATOKA PIĘKNA
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym
wirtualnej) na cele reklamowe, prowadzenie oraz obsługa
kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści
stron internetowych, portali i baz danych, przekaz informacji
przez Internet, 42 projektowanie, tworzenie, hosting i aktualizacja stron internetowych oraz doradztwo w tym zakresie,
projektowanie i tworzenia oprogramowania komputerowego oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja baz danych oraz doradztwo
w tym zakresie, 44 usługi medyczne, usługi związane z higieną i urodą istot ludzkich (medycyna, medycyna estetyczna,
anti-aging), doradztwo, porady oraz wymiana opinii w powyższym zakresie.
(210) 465637
(220) 2016 12 24
(731) GABCZENKO ESTERA GAB MEDIA, Gdańsk
(540) ZATOKA PIĘKNA

za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym
wirtualnej) na cele reklamowe, prowadzenie oraz obsługa
kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści
stron internetowych, portali i baz danych, przekaz informacji
przez Internet, 42 projektowanie, tworzenie, hosting i aktualizacja stron internetowych oraz doradztwo w tym zakresie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja baz danych oraz doradztwo
w tym zakresie, 44 usługi medyczne, usługi związane z higieną i urodą istot ludzkich (medycyna, medycyna estetyczna,
anti-aging), doradztwo, porady oraz wymiana opinii w powyższym zakresie.
465697
(220) 2016 12 28
INCHOMEAWAY BOOKING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MODERN CHINA RESTAURANT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów
sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i potraw gotowych oraz napojów, w tym poprzez Internet, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu hoteli, pensjonatów,
domów wypoczynkowych, ośrodków SPA, kawiarni, kafeterii,
restauracji, firm dostarczających potrawy i napoje, świadczących usługi cateringowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracji samoobsługowych, restauracji sieciowych, barów,
barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów przekąskowych,
barów samoobsługowych, pubów, stołówek, jadłodajni,
przenośnych placówek gastronomicznych, kawiarni, kafeterii, cukierni, winiarni, usługi w zakresie przygotowywania oraz
dostarczania potraw i napojów, usługi cateringowe, usługi
w zakresie przygotowywania dań na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
organizacja przyjęć (żywność i napoje), wynajmowanie sal
na posiedzenia i na urządzanie imprez okolicznościowych,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
465699
(220) 2016 12 28
INTERNATIONAL FRESH GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Prandocin-Iły
(540) GARDELIE
(510), (511) 27 maty słomiane, 29 konserwowane, suszone
i gotowane owoce, galaretki, drzemy, kompoty, jaja, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetwory warzywne i owocowe, kiszone warzywa, miąższ owocowy, masło, margaryna,
marmolady, powidła, sałatki warzywne i owocowe, 30 mąka
zbóż, 31 owoce świeże, w tym owoce cytrusowe i owoce
jagodowe, algi spożywcze nieprzetworzone, nasiona w tym
nasiona zbóż i warzyw, rośliny korzeniowe i bulwiaste oraz
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
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strączkowe, drzewa, krzewy, korzenie jadalne, kukurydza,
makuchy, mączka lniana dla zwierząt, nieprzetworzone kiełki
zbóż i warzyw, pokarm dla zwierząt, pokrzywy, rabarbar, winorośle, winogrona świeże, sadzonki drzew i krzewów oraz
warzyw, siano, świeże warzywa i grzyby, wytłoki z owoców,
zarodki do celów botanicznych, zboża w ziarnach nieprzetworzone, ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, ziemniaki surowe, zioła ogrodowe świeże, trzcina cukrowa, świeże ryby,
35 analizy rynku spożywczego, hodowlanego i przetwórczego, badania marketingowe w zakresie przemysłu i rynku
spożywczego, hodowlanego i przetwórczego, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handel
detaliczny i hurtowy produktami spożywczymi, wyceny handlowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnospożywczymi oraz przetwórczymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy
ekonomiczne dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców, sprzedaż detaliczna i hurtowa warzyw, sprzedaż detaliczna i hurtowa sadzonek i nasion, sprzedaż pasz, sprzedaż
pozostałych produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt
pochodzących z roślin i nasion, udzielanie porad konsumentom o produktach spożywczych, wyceny handlowe, wywiad
gospodarczy, zaopatrzenie osób trzecich w produkty spożywcze i rośliny jako zakup towarów dla innych przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zestawienia statystyczne, 36 depozyty przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa majątku nieruchomego, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, operacje bankowe,
operacje finansowe, operacje walutowe, pożyczki, ściąganie
należności, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną,
usługi pożyczania pod zastaw, wyceny majątku, wynajem
nieruchomości, zarządzanie finansami, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie owoców i warzyw, dostarczanie produktów spożywczych i pasz, dostarczanie przesyłek, fracht,
informacja o transporcie, logistyka transportu, magazynowanie produktów spożywczych i pasz, pakowanie produktów,
pakowanie towarów, pośrednictwo transportowe, rozładunek, składowanie towarów, spedycja, transport, transport
samochodowy, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, 40 konserwowanie napojów
i żywności, mrożenie żywności, obróbka owoców i warzyw,
obróbka pasz i produktów pochodzenia roślinnego, wytłaczanie owoców, zamrażanie.
465701
(220) 2016 12 28
INTERNATIONAL FRESH GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Prandocin-Iły
(540) GARDELIE

(210)
(731)

27

(531) 05.07.12, 05.07.13, 05.07.18, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 maty słomiane, 29 konserwowane, suszone
i gotowane owoce, galaretki, drzemy, kompoty, jaja, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetwory warzywne
i owocowe, kiszone warzywa, miąższ owocowy, masło, margaryna, marmolady, powidła, sałatki warzywne i owocowe,
30 mąka zbóż, 31 owoce świeże, w tym owoce cytrusowe
i owoce jagodowe, algi spożywcze nieprzetworzone, nasiona
w tym nasiona zbóż i warzyw, rośliny korzeniowe i bulwiaste
oraz strączkowe, drzewa, krzewy, korzenie jadalne, kukurydza,
makuchy, mączka lniana dla zwierząt, nieprzetworzone kiełki
zbóż i warzyw, pokarm dla zwierząt, pokrzywy, rabarbar, winorośle, winogrona świeże, sadzonki drzew i krzewów oraz
warzyw, siano, świeże warzywa i grzyby, wytłoki z owoców,
zarodki do celów botanicznych, zboża w ziarnach nieprzetworzone, ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, ziemniaki surowe,
zioła ogrodowe świeże, trzcina cukrowa, świeże ryby, 35 analizy rynku spożywczego, hodowlanego i przetwórczego, badania marketingowe w zakresie przemysłu i rynku spożywczego,
hodowlanego i przetwórczego, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handel detaliczny i hurtowy produktami spożywczymi, wyceny handlowe, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi
oraz przetwórczymi, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, prognozy ekonomiczne dla
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców, sprzedaż detaliczna
i hurtowa warzyw, sprzedaż detaliczna i hurtowa sadzonek
i nasion, sprzedaż pasz, sprzedaż pozostałych produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt pochodzących z roślin i nasion,
udzielanie porad konsumentom o produktach spożywczych,
wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, zaopatrzenie osób
trzecich w produkty spożywcze i rośliny jako zakup towarów
dla innych przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, 36 depozyty
przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa majątku
nieruchomego, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne,
operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe,
pożyczki, ściąganie należności, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi pożyczania pod zastaw, wyceny
majątku, wynajem nieruchomości, zarządzanie finansami,
39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie owoców i warzyw,
dostarczanie produktów spożywczych i pasz, dostarczanie
przesyłek, fracht, informacja o transporcie, logistyka transportu, magazynowanie produktów spożywczych i pasz, pakowanie produktów, pakowanie towarów, pośrednictwo transportowe, rozładunek, składowanie towarów, spedycja, transport,
transport samochodowy, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 konserwowanie
napojów i żywności, mrożenie żywności, obróbka owoców
i warzyw, obróbka pasz i produktów pochodzenia roślinnego,
wytłaczanie owoców, zamrażanie.
465740
(220) 2016 12 28
EGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) EGEO
(210)
(731)

28
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(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy, rajstopy, opaski do celów medycznych, pasy ortopedyczne, pasy
rehabilitacyjne, bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, 25 bielizna, rajstopy, pończochy, skarpety, getry,
napiętki, rajtuzy, podkolanówki, gorsety, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa w postaci odzieży, ubiory plażowe.
465748
(220) 2016 12 28
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Litorsal Biegunka
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, zioła
lecznicze.

(210)
(731)

465761
(220) 2016 12 28
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) URO PROTECT COMFORT DRYNESS SAFETY

(210)
(731)

Nr ZT13/2017

(531)

02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 02.01.30, 23.01.01, 26.01.03,
26.01.14, 28.03.99
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, usługi
restauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi kawiarni,
usługi kafeterii, usługi jadłodajni, usługi barów, usługi kateringowe, usługi restauracji serwujących dania na wynos.
465833
(220) 2016 12 30
SCORPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SCORPIO
(210)
(731)

(531) 03.09.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn, materiałów poligraficznych
oraz oprogramowania dla fleksografii, introligatorni, offsetu
i tampondruku, 37 serwis techniczny dla maszyn i urządzeń
poligraficznych, 42 doradztwo techniczne.
(210) 465842
(220) 2016 12 30
(731) WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa
(540) MASŁO Z MASELNICY

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 masło.
465877
(220) 2017 01 03
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MY WORLD MY RULES
(510), (511) 30 batony, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batony z orzechów w karmelu, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze,
cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, przekąski zbożowe, lody spożywcze, jogurt mrożony,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary.

(210)
(731)
(531)

24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.02, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
(210) 465767
(220) 2016 12 29
(731) 5RINGS PTE. LTD., Singapur, SG
(540)

465946
(220) 2017 01 04
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Żyj Biovitalnie
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów
leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów
leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych,
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
(210)
(731)
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biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne implanty, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy
do celów medycznych, gąbki do ran, implanty chirurgiczne, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski
higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, 29 substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze
uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo
w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia,
napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety na bazie mąki i produktów
zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki
i produktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie
mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia,
herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki
i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne
ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
465973
(220) 2017 01 04
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Zelów
(540) pellisan
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi.

29

(531)

03.07.01, 03.07.02, 01.01.01, 01.01.05, 24.09.05, 24.09.21,
24.07.03, 24.07.23, 24.15.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.15, 24.01.23
(510), (511) 41 edukacja, usługi w zakresie fotografii, konferencje prasowe i kongresy - organizacja, programy radiowe
i telewizyjne - produkcja i publikowanie elektroniczne, studia
nagrań, usługi reporterskie i w zakresie wydawniczym.
(210) 465996
(220) 2017 01 05
(731) KOPCZYŃSKI JERZY, Zdziar Wielki
(540) EZOTERIUSZ MAXIMUS „EzoMax”
(510), (511) 45 usługi ezoteryczne: wróżenie, horoskopy, jasnowidzenie, astrologia.
466034
(220) 2017 01 09
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FullVita Suplement diety RODZINA ZDROWIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
466067
(220) 2017 01 06
MIEJSKI KLUB SPORTOWY PIOTRKOWIANIN,
Piotrków Trybunalski
(540) MKS PIOTRKOWIANIN 1997
(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 465995
(220) 2017 01 05
(731) PACHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) EUROPEJSKA PARTIA SŁOWIAN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.08, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.08
(510), (511) 14 breloczki, biżuteria, zegarki, stopery, spinki
do koszul, spinki do krawatów, 16 afisze, albumy, broszury,
chorągiewki papierowe, fotografie, ramki do fotografii, czasopisma, kalendarze, druki, nalepki, naklejki, komiksy, obrazy,
plakaty, przybory szkolne, torby do pakowania, zeszyty, rysunki, grafiki, reprodukcje, 18 teczki, paski skórzane, torby, torebki, torby na sprzęt sportowy, portfele, walizki, portmonetki, etui na klucze, parasolki, smycze, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, naczynia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
w tym, ręczniki, koce, pledy, bielizna pościelowa, flagi, chorągiewki, proporczyki, naszywki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 smycze do noszenia, 28 gry i zabawki, ozdoby
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choinkowe, sprzęt sportowy, 41 usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów,
pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów
w zakresie dyscyplin sportowych, publikowanie tekstów,
filmów, nagrań dźwiękowych, w tym za pośrednictwem
sieci internetowej, usługi związane ze sportem, organizacja
i prowadzenie występów, pokazów, koncertów, spektakli
i imprez.
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rządzanie prawami autorskimi, kompleksowa obsługa klienta
przed urzędami patentowymi i sądami, rejestrowanie nazw
domen, doradztwo z zakresu bhp.
(210) 466177
(220) 2017 01 12
(731) DYBOWSKI JAROSŁAW, Siedlce
(540) M MANUSTICO

(210) 466091
(220) 2017 01 10
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Turbofelek
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(210) 466117
(220) 2017 01 10
(731) MP SOLE SPÓŁKA CYWILNA, Radom
(540) MP SOLE
(510), (511) 25 obuwie, odzież, obcasy, podeszwy butów,
podeszwy do obuwia, wkładki do obuwia, wkładki pod
piętę.
(210) 466139
(220) 2017 01 11
(731) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(540) PLASMAPEN

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 10 aparaty do elektrokoagulacji i elektrofulguracji tkanek, przyrządy do koagulacji, aparaty i urządzenia
zabiegowe do celów kosmetycznych, aparaty kosmetyczno-medyczne, kosmetyczne urządzenia wielofunkcyjne,
aparatura i instrumenty do zabiegów i pielęgnacji skóry,
do stosowania w dermatologii, chirurgii kosmetycznej i plastycznej oraz w salonach piękności, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających.
(210) 466155
(220) 2017 01 11
(731) TOMASIK PAWEŁ INVESTOM, Chojnów
(540) USKE
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, preparaty do klejenia, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, preparaty ułatwiające
wyjmowanie z formy, silikony, składniki chemiczne do uzdatniania wody, sole do celów przemysłowych, substancje żrące
do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu.
(210) 466175
(220) 2017 01 12
(731) MINIUK PAWEŁ , Białystok
(540) AOZA
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi analizy systemów zarządzania działalnością gospodarczą,
organizacja wystaw handlowych, kreowanie wizerunku
firmy, usługi i towaru, analizy gospodarcze, badanie rynku,
reklama, public relations, księgowość, , 45 usługi prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, licencjonowanie własności intelektualnej, sporządzanie
dokumentacji zgłoszeniowej do urzędów patentowych, za-

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, bransoletki, kaboszon do wyrobu biżuterii, kamienie półszlachetne, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii,
łańcuszki, naszyjniki, nici ze srebra, nici ze złota, ozdoby jako
biżuteria, perły z ambroidu, pierścionki, spinki do mankietów,
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wisiorki, zapięcia do biżuterii, 35 usługi pośrednictwo w handlu następującymi towarami: ręcznie wyrabiane artykuły papiernicze, dekoracje
domowe, dekoracje zewnętrzne, wyroby ceramiczne ręcznie
zdobione, plecionki ze słomy, wyroby wikliniarskie.
466223
(220) 2017 01 13
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) WYLUZUJ
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

466233
(220) 2017 01 13
INFOCREDIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TEGIEL
(510), (511) 9 nośniki pamięci komputerowej, magnetyczne
nośniki informacji, optyczne nośniki danych, dane na nośnikach optycznych, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe nośniki danych, dyskietki, ładowalne programy komputerowe - software, nagrane programy komputerowe, nagrane
sterujące systemem operacyjnym programy komputerowe,
nagrane komputerowe oprogramowanie stałe software,
nagrane programy komputerowe, 35 analizy kosztów, badanie opinii publicznej, badanie rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie,
sortowanie, systematyzacja i zarządzanie bazami danych,
wyszukiwanie w bazach danych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa i telewizyjna,
publikowanie tekstów reklamowych, 42 usługi artystów grafików, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, programowanie, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania, odzyskiwanie

(210)
(731)
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danych, powielanie oprogramowania, projektowanie systemów, konwersja danych przez programy komputerowe,
usługi przez Internet.
(210) 466289
(220) 2017 01 13
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Lending

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne
nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy,
urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania
płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji
na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji
elektronicznych, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały
piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki,
magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, reklamy papierowe, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi,
usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo
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podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi dotyczące
franszyzy, mianowicie pomoc przy prowadzeniu franszyz, administrowanie działalnością w zakresie franszyzy, doradztwo
zakresie franszyzy, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi
agencji importowo - eksportowych i agencji handlowych,
promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania
i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych,
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów
z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy
i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, jako prace biurowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi
w zakresie nieruchomości, w tym inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, usługi bankowe,
pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności w Internecie,
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing
finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży
wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno - rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi w zakresie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie
obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania
aktywami finansowymi, zarządzanie portfelem na zlecenie
klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz raporty, analizy i opracowania w tym zakresie
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu du-
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żych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek
do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania
finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji
papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych
na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza
finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie
czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe i faktoringu, usługi w zakresie kapitału
powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków
określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji
finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie
dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania
nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem,
sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi w zakresie pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje
budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości
i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
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w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć
światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz
z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania
na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji
multimedialnych, usługi publikacji elektronicznych on-line,
wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo,
elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów
sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych,
organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjnoszkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting
w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci
komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych
i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz
prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami
i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi w zakresie
spraw spornych, usługi zarządzania własnością intelektualną,
licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, informacja o ww. usługach.
(210)
(731)

466328
(220) 2017 01 17
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Sprawdź, czy nie szukasz
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów
ludzkich, oprogramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi osób ubiegających
się o pracę, bazy danych i oprogramowanie komputerowe
do wprowadzania, przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia działalności
związanej z usługami znajdowania pracowników, oprogramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie
zatrudniania pracowników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe],
pośrednictwo pracy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
komputerowych baz danych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji w zakresie zatrudnienia, kariery i zatrudniania za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowe, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi portali internetowych, udostępnianie informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie
bezprzewodowe, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządzania informacją, zarządzania
zadaniami, zarządzania bazami danych, oceny pracowników,
analizy talentu, badań w zakresie zarządzania w działalności
gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa
i zarządzania wydajnością, udostępnianie oprogramowania
w chmurze w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji
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działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe, rozwój i wdrażanie aplikacji,
oprogramowania i systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron internetowych, zarządzanie użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron internetowych, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych
przez oprogramowanie komputerowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie
serwerami, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu on - line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych.
(210) 466392
(220) 2017 01 14
(731) PAZDAN DARIUSZ PIZZERIA BOLZANO, Kraków
(540) Pizzeria BolzAno Pizza & Pasta

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia pizzerii i innych zakładów gastronomicznych oferujących
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie osób trzecich (catering), także za pomocą sieci komputerowej w systemie online.
(210) 466419
(220) 2017 01 19
(731) ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Atmopolis
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
466431
(220) 2017 01 19
JANECKA KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE, Końskie
(540) VA TOVA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, knoty do świec,
18 torebki, parasole, parasolki, portfele, portmonetki, 25 buty,
bielizna osobista, chusty, krawaty, nakrycia głowy, nauszniki, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, palta, paski, piżamy,
płaszcze, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, szaliki, szale, t-shirty, żakiety, dodatki do odzieży
nie zawarte w innych klasach, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle,
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girlandy [hafty], guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty,
igły, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, oczka do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia],
ozdobne plakietki, ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, sznurki do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki
błyskawiczne, kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, sztuczne
rośliny, girlandy sztuczne, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży butów, odzieży, ubrań, nakryć głowy, galanterii, toreb, torebek, plecaków, parasolek i parasoli, świec,
dodatków do odzieży, artykułów do szycia i ozdobnych artykułów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, falbanek koronkowych, guzików, haftów, koronek, ozdób koronkowych,
ozdobnych plakietek, ozdób do ubrań, pasmanteryjnych
taśm do zasłon, wstążek [artykuły pasmanteryjne], zamków
błyskawicznych, sztucznych kwiatów i owoców, sztucznych
roślin i girland, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
herbaty lub kakao, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z butami,
odzieżą, ubraniami, nakryciami głowy, galanterią, torbami,
torebkami, plecakami, parasolkami i parasolami, świecami,
dodatkami do odzieży, artykułami do szycia i ozdobnymi
artykułami tekstylnymi, artykułami pasmanteryjnymi, falbankami koronkowymi, guzikami, haftami, koronkami, ozdobami
koronkowymi, ozdobnymi plakietkami, ozdobami do ubrań,
pasmanteryjnymi taśmami do zasłon, wstążkami [artykuły
pasmanteryjne], zamkami błyskawicznymi, sztucznymi kwiatami i owocami, sztucznymi roślinami i girlandami, kawą,
herbatą, kakao, napojami na bazie kawy herbaty lub kakao,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu.
466433
(220) 2017 01 19
JANECKA KATARZYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE, Końskie
(540) TOVA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, knoty do świec,
18 torebki, parasole, parasolki, portfele, portmonetki, 25 buty,
bielizna osobista, chusty, krawaty, nakrycia głowy, nauszniki, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, palta, paski, piżamy,
płaszcze, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, szaliki, szale, t-shirty, żakiety, dodatki do odzieży
nie zawarte w innych klasach, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle,
girlandy [hafty], guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty,
igły, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, oczka do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia],
ozdobne plakietki, ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, sznurki do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki
błyskawiczne, kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, sztuczne
rośliny, girlandy sztuczne, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 35 zgrupowanie na rzecz osób
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trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży butów, odzieży, ubrań, nakryć głowy, galanterii, toreb, torebek, plecaków, parasolek i parasoli, świec,
dodatków do odzieży, artykułów do szycia i ozdobnych artykułów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, falbanek koronkowych, guzików, haftów, koronek, ozdób koronkowych,
ozdobnych plakietek, ozdób do ubrań, pasmanteryjnych
taśm do zasłon, wstążek [artykuły pasmanteryjne], zamków
błyskawicznych, sztucznych kwiatów i owoców, sztucznych
roślin i girland, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
herbaty lub kakao, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z butami,
odzieżą, ubraniami, nakryciami głowy, galanterią, torbami,
torebkami, plecakami, parasolkami i parasolami, świecami,
dodatkami do odzieży, artykułami do szycia i ozdobnymi
artykułami tekstylnymi, artykułami pasmanteryjnymi, falbankami koronkowymi, guzikami, haftami, koronkami, ozdobami
koronkowymi, ozdobnymi plakietkami, ozdobami do ubrań,
pasmanteryjnymi taśmami do zasłon, wstążkami [artykuły
pasmanteryjne], zamkami błyskawicznymi, sztucznymi kwiatami i owocami, sztucznymi roślinami i girlandami, kawą,
herbatą, kakao, napojami na bazie kawy herbaty lub kakao,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu.
466440
(220) 2017 01 18
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) N’GINE NIE PIŁEŚ NIE JEDŹ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje z quaraną,
napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje gazowane
mrożone, napoje niegazowane mrożone, aromatyzowane
napoje , napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi i mikroelementami, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, soki owocowe, soki
owocowo-warzywne, soki warzywne, napoje owocowe, sorbety (napoje), nektary owocowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, wody mineralne gazowane, wody mineralne
niegazowane, woda stołowa, woda sodowa, napoje gazowane, napoje musujące,napoje musujące w proszku, napoje
węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach
do wytwarzania napojów energetycznych, izotonicznych,
wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami lub witaminami nie do celów medycznych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

466456
(220) 2017 01 20
WSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy,
kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze,
teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra,
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty, barwniki,
zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne,
substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle
do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe, instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy
perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne
towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona,
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naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, napoje
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe,
przybory dla palaczy, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów spożywczych, obuwniczych, odzieżowych,
kosmetycznych, chemicznych, sanitarnych, farmaceutycznych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, oświetleniowych, budowlanych, fotograficznych, elektronicznych, muzycznych, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie
wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych,
hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie
nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie
reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, zarządzanie
nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, usługi wynajmu powierzchni handlowej, biurowej, usługowej, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa
w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur
i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie
zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości,
sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji,
wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy
nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie
pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie
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i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów
gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
466476
(220) 2017 01 23
PROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Probis

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.21
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, 37 usługi
budowlane, naprawy urządzeń HVAC, usługi instalacyjnemontaż instalacji sanitarnych.
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(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 zawody sportowe.
466494
(220) 2017 01 23
TERMORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) TERMORAD
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, grzałki, grzejniki,
podgrzewacze.

(210)
(731)

466504
(220) 2017 01 23
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SINUSAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

466545
(220) 2017 01 24
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) Duda Specialite Nasze polskie!
(210)
(731)

466484
(220) 2017 01 23
SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) POLOŻYCZKA A Ty ile POLOżyczysz?

(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pożyczki [finansowanie], pożyczki
ratalne, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, zarządzanie
finansami, transfer elektroniczny środków pieniężnych usługi
obsługi płatności, usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji, emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje
finansowe.
(210) 466485
(220) 2017 01 23
(731) FUNDACJA SEDINA HS, Będargowo
(540) Sedina horse show

05.03.11, 05.05.19, 05.05.20, 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin
i wędzonek.
(210) 466624
(220) 2017 01 20
(731) ZENTIVA S.A., Bukareszt, RO
(540) POBILAN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 466625
(220) 2017 01 20
(731) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie
(540) DIGIMIG

(531) 27.05.05
(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.
(210)
(731)

466646
(220) 2017 01 21
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) żądza pieniądza w radiu zet
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, materiały
piśmienne, artykuły biurowe, 35 usługi agencji reklamowej,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie
dystrybucji i rozpowszechniania programów oraz materiałów reklamowych, usługi w zakresie doradztwa i informacji
handlowej, usługi w zakresie zarządzania i pomocy w działalności gospodarczej, organizacji wystaw handlowych lub
reklamowych, zdobywania i przetwarzania informacji, usługi agencji impresaryjnej i artystycznej,, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenia i organizowania transmisji, retransmisji programów, opracowywania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych
i telewizyjnych, organizowania programów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowania konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie loterii audioteksowych, organizowanie loterii promocyjnych, usługi w zakresie produkcji
i organizowania imprez rozrywkowych (w tym sportowych)
oraz kulturalnych, usługi polegające na udostępnianiu nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczaniu nagrań.
466672
(220) 2017 01 24
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA
CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE LIQUID CREAM-FILLER
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty
do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne,
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy,
płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty,
żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała
w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy,
maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry,
oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające
do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
8 przybory do pielęgnacji urody, przybory do pielęgnacji
paznokci, prostownice i lokówki do włosów, 10 urządzenia
kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser
frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki
kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu,
urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia
do depilacji, urządzenia do pielęgnacji paznokci, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
(210)
(731)
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środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy
do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki
do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne,
pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe
maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki
do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji
skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu,
urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia
do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci,
prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne
służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry,
aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji,
jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne,
w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie
pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, w tym usługi
wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie
salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
466673
(220) 2017 01 24
KARPIŃSKI TOMASZ, KARPIŃSKA KATARZYNA ABC
OSTATNIA POSŁUGA SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica
(540) KARPIŃSCY ZAKŁAD POGRZEBOWY Ostatnia Posługa
ROK ZAŁOŻENIA 1991
(210)
(731)

(531)

05.13.01, 05.13.04, 05.13.25, 05.13.99, 05.03.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie sprzedaży trumien, tabliczek nagrobnych, klepsydr,
wieńców i wiązanek, odzieży żałobnej, nagrobków, 39 spe-
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cjalistyczny transport samochodowy, 45 usługi pogrzebowe
i kremacyjne, usługi prowadzenia ceremonii pogrzebowych,
w zakresie balsamowania.
(210) 466680
(220) 2017 01 25
(731) FUNDACJA FORTIS, Katowice
(540) Fundacja Fortis

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje handlowe, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, edycja tekstów, marketing, promocje sprzedaży, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych, reklama i działalność informacyjna, reklamowanie usług innych dostawców umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sekretarskie, aukcje publiczne, badania dla celów działalności
gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji, kierowania, zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, reklamy
i biznesu, analizy kosztów, zarządzanie hotelami, zarządzanie
plikami i zbiorami informatycznymi, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie
marketingu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, gromadzenie informacji
handlowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi klubów klienta
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 analizy, doradztwo, działalność finansowa i zarządzanie finansami, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje kapitałowe,
organizowanie transakcji finansowych, informacja i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa, wynajem
i zarządzanie nieruchomościami, zbiórka funduszy na cele
dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, sponsorowanie finansowe, 41 edukacja i nauczanie, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów
dotyczących administrowania działalnością gospodarczą,
zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, informacja o edukacji, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie kursów,
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów,
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wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizacja webinariów, publikowanie książek, publikowanie materiałów edukacyjnych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi prezentacji audiowizualnych,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, analizy projektów technicznych i systemów komputerowych, analizy komputerowe, projekty oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie baz
danych, rejestrowanie na różnych nośnikach technicznych,
prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, publikowanie i udostępnianie informacji naukowych, usługi badawczo-rozwojowe,
usługi doradztwa technologicznego, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów przetwarzania danych.
466689
(220) 2017 01 11
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) BESTINO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, w tym
biszkopty, biszkopty z galaretką, biszkopty w polewie, biszkopty z galaretką w polewie, słodycze, wafle, batony, czekolada, kakao, wyroby czekoladowe, cukierki, w tym czekoladowe, bombonierki, praliny, karmelki.
(210)
(731)

466694
(220) 2017 01 26
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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.
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466780
(220) 2017 01 27
KOWALSKA-BARON ANNA MARIA DR BARON
CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, Opole
(540) ŚMIESZKA
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usługi
stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
(210)
(731)

(210) 466843
(220) 2017 01 30
(731) HAESE MAŁGORZATA ANNA, Laurence Harbor, US
(540) FRESH FACES WORLD FFW

39

mleczne, szkło opalowe, szkło płaskie szlifowane, stłuczka
szklana, granulat szklany, mączka szklana, odpady szklane
i wyroby dekoracyjne z tych materiałów, szkło z cienkimi
przewodnikami elektrycznymi, dekoracyjne wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, dekoracyjne produkty architektury wnętrz i budynków: dekoracyjne płyty szklane, dekoracyjne płyty elewacyjne szklane, wyroby szklane malowane,
wyroby ze szkła, kryształu i porcelany: bryły grawerowane
przestrzennie, figurki, szkło dekoracyjne i artystyczne, szyldy
ze szkła, akwaria pokojowe, szkło użytkowe: butelki, dzbanki,
kieliszki, wazony, szklanki, naczynia ze szkła, świeczniki, oprawy świeczników.
(210) 466905
(220) 2017 01 30
(731) BINIECKI MICHAŁ, Warszawa
(540) REH-MED OSTEOPATIA

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, kształcenie praktyczne,
informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe w dziedzinie
modelingu, doradztwo zawodowe dla modelek i modeli, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, posiedzeń, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych, usługi
artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie tekstów o tematyce dotyczącej modelingu, produkcja
filmów o tematyce modelingu, produkcja programów i audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, tłumaczenia
tekstów innych niż reklamowe, ustanawiania i wręczania nagród w konkursach urody, dorobku zawodowego w zakresie
modelingu, fotografii estetycznej.
(210) 466866
(220) 2017 01 30
(731) PAWLAK-DOBRZAŃSKA MARTA, Warszawa
(540) GD GREAT DIGITAL

(531) 29.01.13, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem.
466883
(220) 2017 01 30
KRAWCZYK KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ROMINEX, Rusociny
(540) DEKOPIAN
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, lampy
elektryczne, lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampiony, lampki elektryczne na choinki, abażury do lamp, klosze,
obudowy i zawieszenia do lamp, żyrandole, żarówki oświetleniowe, 21 szkło surowe lub półprzetworzone z wyjątkiem
szkła konstrukcyjnego, szkło sproszkowane do dekoracji, grys
dekoracyjny ze szkła, szkło ozdobne, szkło emaliowane, szkło

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 02.09.22
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
szkoleń dla masażystów, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, rehabilitantów, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, wykładów, kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, imprez
kulturalnych i sportowych, 44 usługi medyczne, lecznicze,
terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, osteopaty, masażu, medycyny alternatywnej.
(210) 466908
(220) 2017 01 30
(731) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko
(540) KURS NA GIŻYCKO
(510), (511) 35
usługi
reklamowe,
marketingowe
i promocyjne.
(210) 466909
(220) 2017 01 30
(731) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko
(540) KURS NA GIŻYCKO

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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(210) 466910
(220) 2017 01 30
(731) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, Londyn, GB
(540) S SAMSARA

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki,
tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, bursztyn - ustniki
do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice,
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, papierosowa bibułka, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów,
papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń
, woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki
na tytoń, zapalniczki - zbiorniczki z gazem, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, pudełka na zapałki , zioła do palenia, tytoń
do żucia.
(210) 466917
(220) 2017 01 31
(731) DĄBROWSKA EWA, Gdańsk
(540) Ewa Dąbrowska
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne ,publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane,
książki, poradniki, broszury, 35 publikacja reklam, publikacja
treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 publikowanie, publikacja czasopism,
publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie
elektroniczne, publikowanie ulotek, publikowanie książek,
publikowanie broszur, usługi wydawania publikacji periodycznych i nie periodycznych innych niż teksty reklamowe,
wydawanie publikacji medycznych, publikacja materiałów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikacja prac naukowych, publikowanie podręczników
szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych,
Publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie multimedialne książek,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
przygotowywanie tekstów do publikacji, udostępnianie publikacji on-line, publikacja wyników badań klinicznych, publikowanie drukowanych materiałów, edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie
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naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe,usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi
pisania blogów, Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, usługi klubów
zdrowia i sal gimnastycznych, 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hoteli, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów
turystycznych (zakwaterowanie), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, bary sałatkowe, koktajlbary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu zewnętrznego, kafeterie bufetowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie
sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, konsultacje
z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała,
medyczne badania osób, Monitorowanie pacjentów, nadzór
nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka
zdrowotna związana z głodówką, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, Sanatoria ( Usługi), udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji
masy ciała, usługi dietetyków, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa dietetyczno-medyczne, usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usługi
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa
związane z odchudzaniem, usługi farm zdrowia medycznego, usługi gabinetów odchudzania, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska (spa), usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi
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w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
Spa, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi,
zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line.

lów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi
w celu utrzymania stanu fizjologicznego i poprawy ogólnego stanu zdrowia zawarte w klasie 5, preparaty działające
ochronnie na wątrobę.

(210) 466923
(220) 2017 01 31
(731) SZOTA KARINA, Katowice
(540) Akademia Podologii

(210)
(731)

(531) 02.09.19, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie pedologii,
42 usługi diagnostyki komputerowej, 44 chirurgia kosmetyczna, diagnozowanie i leczenie chorób stopy i stawu skokowogoleniowego, laserowe leczenie stóp, niekonwencjonalne
leczenie stóp, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapeutyczne, usługi masażu stóp, usługi nie lekarskiej, medycznej pielęgnacji stóp, usługi paramedyczne, usługi pedicure
w szczególności usuwanie skórek, obcięcie i szlifowanie
paznokci, stosowanie preparatów leczniczych, czyszczenie
wału okołopaznokciowego, usługi podologa, w szczególności poradnictwo, rekonstrukcja paznokci, usuwanie odcisków,
modzeli, brodawek i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie i usuwanie grzybicy stóp i paznokci, leczenie
stopy cukrzycowej, rekonstrukcja paznokcia, leczenie popękanych pięt, usługi w zakresie krioterapii.
(210) 466924
(220) 2017 01 31
(731) SZOTA KARINA, Katowice
(540) Akademia Podologia

(531) 02.09.19, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie pedologii,
42 usługi diagnostyki komputerowej, 44 chirurgia kosmetyczna, diagnozowanie i leczenie chorób stopy i stawu skokowogoleniowego, laserowe leczenie stóp, niekonwencjonalne
leczenie stóp, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapeutyczne, usługi masażu stóp, usługi nie lekarskiej, medycznej pielęgnacji stóp, usługi paramedyczne, usługi pedicure
w szczególności usuwanie skórek, obcięcie i szlifowanie
paznokci, stosowanie preparatów leczniczych, czyszczenie
wału okołopaznokciowego, usługi podologa, w szczególności poradnictwo, rekonstrukcja paznokci, usuwanie odcisków,
modzeli, brodawek i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie i usuwanie grzybicy stóp i paznokci, leczenie
stopy cukrzycowej, rekonstrukcja paznokcia, leczenie popękanych pięt, usługi w zakresie krioterapii.
466927
(220) 2017 01 31
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HEPATIL SLIM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety do ce-

(210)
(731)

466928
(220) 2017 01 31
O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ŁaKOTKI
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.
(210) 466929
(220) 2017 01 31
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CARRERA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy,
galaretki, galaretki owocowe, jagody konserwowane, kwaśna
śmietana, marmolada, masło, mleko sfermentowane, orzechy
aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, podpuszczka, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przekąski na bazie owoców, rodzynki,
sałatki owocowe, serwatka, skórki owocowe, wiórki kokosowe,
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności jako preparaty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułeczki
słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako
masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe,
cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, imbir
jako przyprawa, karmelki jako cukierki, krakersy, lukier do ciast,
lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, mięta
do wyrobów cukierniczych, miód, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby
cukiernicze, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka,
puddingi, słodziki naturalne, sosy owocowe, sosy sałatkowe,
syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, tarty z owocami, wafle ryżowe, wanilia jako
aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
466938
(220) 2017 01 31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) FREELY
(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), jadalne ozdoby do lodów,
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.

(210)
(731)
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466943
(220) 2017 01 31
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LIPOXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

466949
(220) 2017 01 31
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,
Warszawa
(540) Viem.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze,
foldery, ulotki, prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń
i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, , 36 usługi
w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi bankowe w tym również z dostępem przez
Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków
i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych,
doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez osoby fizyczne
i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia,
obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie informacji o usługach
bankowych i ubezpieczeniowych, również poprzez Internet.
466971
(220) 2017 02 01
AKALA-FARAONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) POLSKA BEZPIECZEŃSTWO
(210)
(731)
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(210) 466976
(220) 2017 02 01
(310) 00003189948
(320) 2016 10 07
(330) GB
(731) MBDA UK Ltd, Stevenage, GB
(540) SEA CEPTOR
(510), (511) 7 motory i silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, silniki lotnicze, maszyny do wytwarzania
sprzętu i urządzeń optycznych, automatyczne urządzenia
bezpośredniego sterowania ciągiem, systemy napędowe
do pocisków odrzutowych i do pojazdów z wyłączeniem
pojazdów lądowych, 9 urządzenia i przyrządy naukowe,
geodezyjne, optyczne, pomiarowe i sygnalizacyjne, sensory
elektro-optyczne, sensory optyczne, sensory podczerwieni,
sensory promieni ultrafioletowych, dalmierze, celowniki teleskopowe, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, odbioru, odtwarzania, analizy dźwięku, obrazu i danych, urządzenia radarowe, systemy radarowe, urządzenia zakłócające
radar, automatyczne urządzenia bezpośredniego sterowania
ciągiem, automatyczne urządzenia sterujące do pojazdów
i pocisków rakietowych, systemy do wystrzeliwania pocisków
rakietowych, systemy i urządzenia do odpalania i naprowadzania pocisków rakietowych, sprzęt i urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie symulatorów, oprogramowanie testowe, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały
wybuchowe, fajerwerki, broń rakietowa, pociski odrzutowe,
sterowane pociski rakietowe i pociski kierowane, w tym
urządzenia do ich wystrzeliwania, automatyczne urządzenia
bezpośredniego sterowania ciągiem, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, części i osprzęt do pocisków
odrzutowych i wyrzutni pocisków odrzutowych, wszystkie
wyżej wymienione towary zawarte w kl. 13, elementy wizyjne inne niż optyczne, osłony do elementów wizyjnych
i mechanizmy do broni lotniczej z wyłączeniem celowników
teleskopowych, urządzenia celownicze do broni lotniczej
z wyłączeniem celowników teleskopowych, urządzenia wyświetlające do broni lotniczej z wyłączeniem celowników
teleskopowych, urządzenia z mechanizmem celu dla broni
lotniczej z wyłączeniem celowników teleskopowych, urządzenia celownicze do kontroli prowadzenia ognia do broni
lotniczej z wyłączeniem celowników teleskopowych.
467025
(220) 2017 02 02
DUBINETS DZMITRY LEJDI GRAND - DZMITRY
DUBINETS, Nowy Sącz
(540) Teyli
(510), (511) 25 majtki, biustonosze, odzież gotowa, slipy, halki, półhalki, piżamy, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, szlafroki, stroje kąpielowe, dzianina [odzież], T-shirty, sukienki.

(210)
(731)

467041
(220) 2017 02 02
PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) sportujmy.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe
przenośne, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, 12 podnośniki-pojazdy, wózki transportowe do przenoszenia towarów, wózki widłowe, części zamienne i akcesoria do podnośników-pojazdów, wózków transportowych
i widłowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna rusztowań,
pojazdów specjalnych, wózków widłowych, sprzętu ochronnego dla budownictwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu rusztowań, pojazdów specjalnych,
wózków widłowych, sprzętu ochronnego dla budownictwa,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych.

(531)

03.01.01, 03.01.04, 03.01.20, 03.01.21, 03.01.24, 03.01.25,
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 [akceso-
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ria 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 do bramek, akcesoria dla piłkarzy, automaty do gier, automaty do gier wideo, balony do zabawy,
bańki mydlane (zabawki), bąki (zabawki), boiska, papierowe
czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deskorolki, ekspandery (ćwiczenia), gry planszowe, gry automatyczne lub
na żetony, gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki do zabawy,
hulajnogi (zabawki), huśtawki, karty do gry, karuzele, kije
do gier, klocki do zabawy, konfetti, kotyliony, kukiełki, lalki,
latawce, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski zawarte w klasie 28, maski teatralne, misie pluszowe, ochraniacze do uprawiania sportu, ozdoby choinkowe, piłkarzyki, piłki do gier,
piniaty, pluszowe zabawki, pojazdy przeskalowane (modele),
pojazdy zabawkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, rękawki do pływania, ringo, rolki, sanki (artykuły sportowe), siatki (do celów
sportowych), sztuczki 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) 467042
(220) 2017 02 02
(731) SZTOBRYN KAROL, Olsztyn
(540) alnea
(510), (511) 7 samoczynne maszyny lutujące, lutownice
elektryczne, lampy lutownicze, lutownice przemysłowe [gazowe], urządzenia do lutowania rozpływowego, podajniki
[części maszyn], roboty [maszyny], roboty do zastosowania
w przemyśle, linie produkcyjne, 9 kontrolery (regulatory),
elektryczne przyrządy testujące, urządzenia testujące materiały, przenośne urządzenia testujące, testery układów
elektrycznych, testery do badania prześwitu osi, testery mikrotwardości, testery tranzystorów, testery izolacji, testery
elektryczne [próbniki napięcia], elektryczne testery sieci zasilającej, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów
elektronicznych, urządzenia testujące termoczułe do użytku
przemysłowego, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia testujące do celów diagnostycznych,
inne niż do celów medycznych.
(210) 467046
(220) 2017 02 02
(731) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów
(540) SAFE & FUN
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy
meblowe, meble biurowe, szkolne i kuchenne, fotele, kanapy, komody, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, lustra, łóżka,
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materace do łóżek, poduszki, półki, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, sekretery, skrzynie, kufry, sofy, stojaki, szafy, szafki, szkatułki, szuflady, taborety, toaletki, wieszaki,
wózki meblowe, zagłówki, szuflady, 24 kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła
dla dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci,
materace wierzchnie w postaci nakładek dla niemowląt, pościele, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowce ochronne
na meble, pokrowce na materace, narzuty na łóżka, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach,
za pośrednictwem Internetu w zakresie wyrobów stolarstwa
meblowego, zestawów meblowych, mebli dziecięcych, foteli, gablot, etażerek prostych i narożnikowych, kanap, kredensów, krzeseł, kojców dla dzieci, kolebek, kołysek, ław,
łóżek, łóżeczek dla dzieci, materacy do łóżek, półek, regałów,
skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów,
toaletek, zagłówków, szuflad, okładzin do mebli z surowców
włókienniczych, okładzin do mebli z tworzyw sztucznych,
pokrowców ochronnych na meble, pokrowce na materace,
narzuty na łóżka.
467048
(220) 2017 02 02
FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROAD SHOW

(210)
(731)

(531) 18.01.08, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i zamienniki kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 467049
(220) 2017 02 02
(731) VALTA LIMITED, Mauren, LI
(540) RED DEVIL
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i wody gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owoców i soki owocowe, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów,
napoje energetyczne, mrożone skoncentrowane napoje
owocowe, napoje gazowane, napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 1,2% objętości alkoholu, koncentraty i preparaty do sporządzania wszystkich wyżej wymienionych
napojów, preparaty do napojów alkoholowych, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

467079
(220) 2017 02 03
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) AFAMIA
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy),
mieszanka ciastek arabskich na bazie orzechów (orzechy
włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), 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.
(210) 467082
(220) 2017 02 03
(731) MATYSZKIEWICZ MAGDALENA MAGMAT, Otwock
(540) CAMP & GO

(531) 18.01.08, 27.05.01, 18.01.07, 18.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży samochodów kempingowych, przyczep kempingowych oraz akcesoriów wyposażenia samochodów kempingowych i przyczep
kempingowych, 39 usługi dotyczące wypożyczania samochodów kempingowych I przyczep kempingowych.
(210) 467090
(220) 2017 02 03
(731) BERNACIAK MARZANNA MAGNAT, Ełk
(540) RESTAURACJA Mała

(531)

25.01.09, 25.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, zabawą i rekreacją, organizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć,
organizowanie i prowadzenie balów, zapewnienie sal balowych, 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania.
(210)
(731)

467097
(220) 2017 02 03
BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
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(540) Bio Virtus Research Site

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby kliniczne, 44 usługi medyczne.
467102
(220) 2017 02 03
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) blinds
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
(210)
(731)
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płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych,
instalacjami i aparaturą sanitarną.
467104
(220) 2017 02 03
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) sfumato
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana
z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina
ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
jako posążki z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie
dachu, niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210)
(731)

(210) 467110
(220) 2017 02 03
(731) Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol, CY
(540) DENTA CARE MEDICOVER GROUP
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(531) 26.01.03, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, 41 usługi edukacyjne w zakresie profilaktyki stomatologicznej, 42 projektowanie i opracowywanie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk,
44 usługi dentystyczne, w tym zabiegi związane z profilaktyką dentystyczną, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne, konsultacje i przeglądy dentystyczne, dopasowywanie
protez dentystycznych.
467133
(220) 2017 02 06
ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) DoIT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne zapisane na nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, multimedialne
programy szkoleniowe zapisane na CD lub na innych nośnikach, multimedialne programy szkoleniowe, przeznaczone
do zamieszczania w sieci wewnętrznej intranet i/lub w Internecie, 16 publikacje drukowane, dzienniki, czasopisma,
periodyki, książki, afisze, plakaty, plansze, plany, kalendarze,
broszury, kupony, ulotki, druki, materiały drukowane, fotografie, katalogi, prospekty, publikacje na nośniku papierowym, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), 35 usługi w zakresie reklamy, reklama telewizyjna,
radiowa, prasowa, korespondencyjna i za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsca
na reklamę, wynajmowanie miejsca na reklamę na stronach
internetowych, reklama w formie mailingu bezpośredniego,
produkcja reklam, sponsoring w formie reklamy, publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, organizowanie wystaw,
pokazów, targów i konkursów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, informacja
handlowa, usługi doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów i analiz rynkowych, 36 usługi doradcze i zarządcze w dziedzinie finansów,
inwestycji, ubezpieczeń, podatków i usług leasingowych,
41 usługi edukacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia w zakresie informatyki, techniki komputerowej, technologii informacyjnych i łączności oraz nowych technologii, świadczone
w sposób tradycyjny i drogą online, organizowanie konkursów edukacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie techniki komputerowej, informatyki i zaawansowanych technologii, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kongresów, konferencji,
pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż o charakterze reklamowym, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych, książek i periodyków w formie tradycyjnej
oraz w trybie on-line, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji
elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line,
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wydawanie gazety internetowej, publikowanie drogą elektroniczną oraz udostępniania publikacji online, publikacje
elektroniczne i multimedialne, obsługiwanie, uaktualnianie
publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców
drogą on-line, usługi w zakresie produkcji filmowej, audiowizualnej i multimedialnej, 42 prowadzenie komputerowych
platform informacyjnych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki komputerowej i informatycznej, technologii informacyjnych oraz nowych technologii.
(210) 467135
(220) 2017 02 06
(731) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) Bartek. I o to biega!
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, obuwie ortopedyczne do ćwiczeń, obuwie profilaktyczne, ortopedyczne wkładki do obuwia, wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, ortopedyczne podeszwy do obuwia, 25 odzież, odzież
skórzana lub z imitacji skóry, obuwie męskie, damskie i młodzieżowe, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie
skórzane, obuwie tekstylne, obuwie z tworzyw sztucznych,
pantofle domowe, kapcie, kalosze, drewniaki, baletki, obuwie
sportowe, obuwie gimnastyczne, wkładki do obuwia, spody
obuwnicze, cholewki obuwnicze, czapki, berety, skarpety,
podkolanówki, rajstopy, ochraniacze bawełniane na stopy,
rękawiczki tekstylne i wełniane.
467144
(220) 2017 02 06
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok
(540) LEKRAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze i preparaty ziołowe do pielęgnacji skóry i zębów do celów medycznych, plastry do celów leczniczych, opatrunki
na rany, maść na rany, preparaty na rany, dermokosmetyki,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów do leczenia ran, dermokosmetyków,
usługi sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji produktów do leczenia
ran, usługi sprzedaży bezpośredniej produktów do leczenia ran świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie.

(210)
(731)

(210) 467153
(220) 2017 02 06
(731) STASZCZYK ZYGMUNT, Warszawa
(540) T-LOVE
(510), (511) 9 muzyka, filmy, elektroniczne publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, muzyczne nagrania dźwiękowe,
magnetyczne taśmy muzyczne audio i wideo, płyty DVD
z nagraniami muzycznymi, płyty VCD z nagraniami muzycznymi, płyty kompaktowe CD z nagraniami muzycznymi,
płyty gramofonowe (winylowe), płyty Blu-ray, dyski kompaktowe (CD-ROM-y) audio i wideo zawierające muzykę,
kasety muzyczne, kasety wideo z nagraniami muzycznymi,
oprogramowanie do komponowania muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, pliki muzyczne do pobierania,
etui na płyty i kasety muzyczne, 16 plakaty, afisze, foldery,
prospekty, albumy, kalendarze, naklejki, nalepki, fotografie,
dyplomy, karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami,
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wydawnictwa muzyczne, reprodukcje graficzne, czasopisma
muzyczne, książki, publikacje utworów muzycznych, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez muzyków, konkursy muzyczne, nagrywanie muzyki na płytach i kasetach, produkcja nagrań muzycznych audio i wideo na płytach oraz wszelkich
nośnikach magnetycznych i optycznych, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, publikowanie tekstów muzycznych,
produkcja muzycznych filmów wideo.
(210) 467167
(220) 2017 02 06
(731) NAGŁOWSKI TOMASZ, Warszawa
(540) N NAGŁOWSKI

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 importowo-eksportowe agencje, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka
tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem
bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
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średnictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami
lojalności konsumenta, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], badania biznesowe, outsourcing jako
doradztwo biznesowe, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zgrupowanie towarów na rzecz osób trzecich pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach, punktach skupu i w sieci internetowej, obejmujące, rudy metali, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, stopy metali nieszlachetnych, stal surowa lub
półprzetworzona, metale kolorowe surowe lub półprzetworzone oraz ich stopy, wyroby hutnicze, obrót złomem oraz
odpadami niemetalowymi, sprzedaż: pojazdów, samochodów i ciągników, motorów, motocykli, motorowerów, sprzedaż: materiałów opałowych takich jak tarcica, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, ekogroszek, brykiet, miał węglowy,
drewno kominkowe, pellet drzewny, sprzedaż materiałów
budowlanych takich jak: niemetalowe elementy konstrukcyjne stosowane w budownictwie, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, dachowe pokrycia niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, krokwie dachowe,
łupki dachowe, dachówki niemetalowe, profile niemetalowe
do gzymsów, bitumiczne powłoki dachowe, nawierzchnie
tłuczniowe, pokrycia ścienne niemetalowe, siding winylowy,
zaprawy budowlane, beton, szalunki do betonu niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlana tektura [asfaltowana], budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe,
kamień budowlany, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, nawierzchnie asfaltowe, azbestowa zaprawa, azbestowy cement, cement, porfir, smoła, cementowe płyty, tynk,
wapno, cegły, terakota, piaskowiec dla budownictwa, boazeria, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno na profile, drzwi niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, okienne ramy niemetalowe,
okna niemetalowe, parkiety, płytki parkietowe, podłogi niemetalowe, sztuczny kamień, płytki podłogowe niemetalowe, podłogowe deski, drewno na klepkę bednarską, belki
niemetalowe, belki policzkowe, wangi [części schodów] niemetalowe, dźwigary niemetalowe, podpory niemetalowe,
bruki odblaskowe, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, 37 naprawa i konserwacja pojazdów, samochodów, demontaż, przebudowa, serwisowanie środków
transportu, usuwanie rdzy, usługi w zakresie blacharstwa,
zabezpieczanie pojazdów przed korozją, bieżnikowanie
opon, czyszczenie, mycie, polerowanie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie,
naprawa pomp, naprawa zamków, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powy-
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padkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów,
smarowanie pojazdów, szlifowanie, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, usługi instalowania i naprawy
urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tuningowanie samochodów, diagnostyka samochodowa, usługi doradcze,
badawcze i informacyjne w zakresie instalacji, konserwacji
i naprawy pojazdów i samochodów, 39 usługi kierowców,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport, rezerwacja transportu, transport autobusowy,
transport kolejowy, transport łodziami, transport mebli,
transport pasażerski, transport samochodami opancerzonymi, usługi transportu samochodami silnikowymi, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, informacja o transporcie, fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo
frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajem
autokarów, wynajem samochodów, wynajem systemów
nawigacyjnych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników
dachowych, wypożyczanie pojazdów, podnajmowanie pojazdów, wypożyczanie wagonów towarowych, dostarczanie
paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], eskortowanie podróżnych, składowanie towarów, informacja o składowaniu,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, rezerwacja miejsc na podróż, załadunek, wyładunek statków, usługi rozładunku towarów, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, parkowanie samochodów, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, pilotowanie, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, holowanie, autoholowanie, 40 niszczenie odpadów
i odpadków, recykling odpadów i odpadków, sortowanie odpadów i odpadków i surowców wtórnych i ich przetwarzanie, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów,
złomowanie pojazdów, doradztwo dla firm w zakresie organizowania gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, zarządzanie gospodarką złomem i odpadami.
467190
(220) 2017 02 06
SELENA MARKETING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) CERAQION
(510), (511) 1 grunty reaktywne, grunt do ścian, kleje
do wykańczania i gruntowania, folie elektrostatyczne, kleje,
kleje kontaktowe, kleje poliuretanowe, kleje przemysłowe,
kleje topliwe, środki klejące, kleje do płytek, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do celów
konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do pokryć podłogowych, kleje
do użytku przemysłowego, kleje szybkowiążące do użytku
przemysłowego, membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, substancje klejące dla przemysłu, a w szczególności dla przemysłu budowlanego, 2 mieszanki farb, farby
zewnętrzne, farby wewnętrzne, farby dekoracyjne, farby
gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty
podkładowe, farby do domu, powłoki w postaci farb, powłoki chroniące powierzchnie, powłoki ochronne w postaci farb, środki do gruntowania betonu, powłoki gruntowe,
mieszanki gruntujące, uszczelniające podkłady gruntowe,
środki gruntujące w postaci farb, 9 ubrania zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
ochronna odzież robocza, odzież chroniąca przed wypad(210)
(731)
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kami, napromieniowaniem i ogniem, 10 materace do celów medycznych, 16 taśma klejąca, 17 farby izolacyjne,
farby izolacyjne do ścian, folie izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do izolacji elektrycznej, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folia poliuretanowa do użytku
jako izolacja budowlana, kleje izolacyjne, materiały izolacyjne do celów elektrycznych, taśmy do izolacji elektrycznej,
farby do izolacji elektrycznej, artykuły i materiały elektroizolacyjne, 19 grunt tynkowy (obrzutka), folie z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, masy szpachlowe,
bitumowe membrany uszczelniające, membrany dachowe
z PCV, membrany do pokryć dachowych, wodoodporne
membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym,
bitumiczne produkty w postaci membran do zabezpieczania przed wodą, produkty bitumiczne w postaci membran do zabezpieczania przed wilgocią, odporne na wilgoć
membrany z materiałów z tworzyw sztucznych, 20 materace, nakładki na materace, nakładki wierzchnie na materace, 24 folie z tworzyw sztucznych do produkcji ubrań
jednorazowych, folie z tworzyw sztucznych do produkcji
peleryn jednorazowych, pokrycie na materace, materiały
włókiennicze, materiały tekstylne tkane o właściwościach
chroniących przed promieniami elektromagnetycznymi,
25 fartuchy, fartuszki, fartuchy medyczne, fartuchy z tworzyw sztucznych, ubrania codzienne, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież, odzież ciążowa.
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(540) TORUNIAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
467209
(220) 2017 02 07
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z TRUSKAWKAMI Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
(210)
(731)

467199
(220) 2017 02 06
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) Fit & Easy polubisz za wartość

(210)
(731)

(531)
(531) 05.03.11, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu,
koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, owocowe
chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do celów kulinarnych,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie
owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowo
- warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach,
zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia
zup, soki roślinne do gotowania, 30 przyprawy, przyprawy
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe, 31 świeże
owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki i napoje
warzywne, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywno
- owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy do napojów.
(210)
(731)

467203
(220) 2017 01 16
KACPRZAK-BABLIKOW ANNA BROWAR BIG CHILL,
Płock

08.01.18, 19.03.01, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15,
05.07.08
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.
467213
(220) 2017 02 07
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z WIŚNIAMI Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
(210)
(731)
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(531)

05.07.16, 08.01.18, 19.03.01, 24.03.18, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.
467214
(220) 2017 02 07
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z MANGO Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN

(210)
(731)
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467234
(220) 2017 02 07
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) PATOLAB
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

(210) 467235
(220) 2017 02 07
(731) INCOM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) incore

(531)

05.07.14, 08.01.18, 19.03.01, 24.03.19, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, sorbety.
(210) 467233
(220) 2017 02 07
(731) SAGANOWSKI KRZYSZTOF PARTNER, Łódź
(540) Planeta Klocków

(531) 01.05.24, 01.05.25, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, 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, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe I instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe.

(531) 05.05.20, 26.05.04, 26.05.06, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek
i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione
tuszem do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek
i fotokopiarek, 9 głośniki, klawiatury komputerowe, myszy
do komputera, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy, 35 administrowanie
sprzedażą, reklama, reklama w Internecie, usługi eksportowe
dotyczące następujących towarów: tonery do fotokopiarek,
tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione tuszem do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, głośniki, klawiatury
komputerowe, myszy do komputera, pamięci komputerowe,
peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy,
usługi sprzedaży detalicznej następujących towarów: tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz
[tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione tuszem do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
głośniki, klawiatury komputerowe, myszy do komputera,
pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy, usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, wkłady
wypełnione tuszem do drukarek, wkłady z tonerem, pełne,
do drukarek i fotokopiarek, głośniki, klawiatury komputerowe, myszy do komputera, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów.
(210) 467246
(220) 2017 02 08
(731) SUSZCZEWICZ BARBARA, Poznań
(540) PATENTBOX
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi pisania i publikacji tekstów innych niż
reklamowe, 45 usługi prawne, usługi rzeczników patentowych, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami,
mediacje, przygotowywanie ekspertyz prawnych, wykony-
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wanie badań w zakresie przedmiotów własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej.
467259
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-DISH VC 690

(210)
(731)

(531)

11.03.01, 11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.18, 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.
467261
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 440
(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,

(210)
(731)
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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, 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.
467264
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) SMELPOL VC 440
(210)
(731)

(531) 18.01.08, 19.01.03, 19.01.12, 19.01.25, 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
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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, 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.
467266
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 242
(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)

(210)
(731)

467268
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) GRILLPOL VC 243

(531) 13.03.01, 13.03.07, 13.03.09, 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.
467269
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 243
(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

(210)
(731)
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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.
467272
(220) 2017 02 08
NASZ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujrzanów
(540) MANUFAKTURA Drobiu

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 tusze drobiowe, mięso drobiowe, surowe,
wędzone, pieczone, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z drobiu, galaretki drobiowe, pasztet z wątróbek drobiowych, sałatki z dodatkiem mięsa drobiowego.
(210) 467282
(220) 2017 02 08
(731) KRAJEWSKI PIOTR PROVOQUE, Warszawa
(540) polecana wizazystka.pl

(531) 10.05.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 38 dostarczanie wiadomości i danych w drodze
transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, elektroniczne przesyłanie plików,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -), komunikacja
elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przesyłanie informacji za pomocą
poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości, przesyłanie
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, udostępnianie
forów internetowych online, udostępnianie komputerowej
bazy danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości
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pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów]
i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów
społecznościowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi komunikacyjne świadczone
drogą elektroniczną, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi pokojów rozmów [chatroom]
dla serwisów społecznościowych, usługi telekomunikacyjne
w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz
danych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych
online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych,
zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line
w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu
do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych
i do Internetu, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.
467283
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) NANO SAN VC 112
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.03.06, 12.03.01
(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, 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.
467301
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 150
(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, prepa-
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raty 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.
467302
(220) 2017 02 08
MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA
ZDROWIA, Warszawa
(540) REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA ARKADIUSZ
MARTYNIUK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
467303
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) BRUDPUR VC 242

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.03.03, 11.03.13, 15.07.01, 14.07.09
(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,
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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.
467304
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) NANO ORANGE VC 241

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.15.09, 01.01.25
(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.
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467305
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 225
(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)

467306
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 175
(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 dy(210)
(731)
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wanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210) 467307
(220) 2017 02 08
(731) DO HA TRANG, Warszawa
(540) KT FASHION Fashion Jeans Wear
(510), (511) 25 odzież.
467308
(220) 2017 02 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) NANO GLASS VC 176

(210)
(731)

(531) 07.03.02, 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) 467316
(220) 2017 02 08
(731) RATAJCZAK MARCIN EMERMIX, Mariew
(540) APTEKA
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(531)

03.13.09, 24.13.09, 24.13.24, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo w uruchamianiu i prowadzeniu
aptek.
467324
(220) 2017 02 08
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA UNITIS
VIRIBUS, Słońsk
(540) RZECZPOSPOLITA PTASIA
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera.

(210)
(731)

(210) 467374
(220) 2017 02 09
(731) NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa
(540) bellita
(510), (511) 44 depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure,
masaż, salony piękności, usługi wizażystów, aromaterapia,
chirurgia plastyczna, usługi klinik medycznych.
467412
(220) 2017 02 10
ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CODE EUROPE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.04, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie i obsługa warsztatów, szkoleń,
konferencji, kongresów, konkursów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, zapewnienie szkoleń i rozrywki on-line, badania
edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia , 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania,
usługi naukowe i technologiczne.
467414
(220) 2017 02 10
ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CODE EUROPE

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe , 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie i obsługa warsztatów, szkoleń,
konferencji, kongresów, konkursów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, badania
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edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia , 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania,
usługi naukowe i technologiczne.
467415
(220) 2017 02 10
POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI,
Warszawa
(540) PIIT
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych! książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe , 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo
technologiczne).
(210) 467417
(220) 2017 02 10
(731) Lidl Shiftung & CO, KG, Neckarsulm, DE
(540) DOROTKA
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
czekolada, desery ujęte w tej klasie, ciasta, tarty i ciasteczka,
ciastka, herbatniki (słodkie lub słone), ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże.
(210) 467419
(220) 2017 02 10
(731) WOSIEK LUCJAN, Łany Wielkie
(540) BARBEROWNIA.PL
(510), (511) 3 balsamy do brody, balsamy do golenia, balsamy
do włosów, barwniki do brody, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje po goleniu, farby do brody, farby do włosów,
kamyki po goleniu, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie,
kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do włosów, kremy
do ciała, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do usuwania
owłosienia, kremy do włosów, kremy nawilżające po goleniu, kremy ochronne do włosów, kremy pielęgnacyjne
do włosów, kremy po goleniu, kremy przed goleniem, lakiery
do układania włosów, lakiery do włosów, maseczki do stylizacji włosów, maskara do włosów, mieszanki usuwające farbę, mleczka kosmetyczne, mleczko po goleniu, mydła i żele,
mydło do golenia, nawilżacze skóry, nielecznicze kuracje
do skóry głowy, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze produkty
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze szampony do włosów,
odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla dzieci,
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odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, olejek
do układania włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do odżywiania włosów, olejki do włosów, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające
szampon, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, paski z woskiem
do usuwania owłosienia, pasta do stylizacji włosów, pianki
do golenia, pianki do włosów, pianki [kosmetyki], pianki
ochronne do włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon z odżywką],
płyn do golenia, płynne kremy [kosmetyki], płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny
do układania włosów, płyny do włosów, płyny koloryzujące
do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne
do włosów, płyny po goleniu, pomady do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty do golenia,
preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do rozjaśniania włosów,
preparaty do skręcania włosów, preparaty do stosowania
przed goleniem, preparaty do układania włosów, preparaty
do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer],
preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty
nabłyszczające do włosów, preparaty odżywcze do włosów,
produkty do golenia w płynie, produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty
do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty
utrwalające do włosów, proszek do mycia włosów, pudry
do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do włosów, środki depilujące, środki
do nawilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, środki
nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, środki
zmiękczające do włosów, szampony, szampony do włosów,
szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, sztyfty do golenia [preparaty],
toniki do włosów, woda utleniona do włosów, wosk do wąsów, wosk do włosów, woski do depilacji, woski do układania włosów, żel do brwi, żel po goleniu, żele do golenia, żele
do stylizacji włosów, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele w sprayu do układania włosów, zestawy kosmetyków, 44 depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie,
zagęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków,
kuracje do włosów, mycie włosów szamponem, odbudowa
włosów, pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi koloryzacji brwi, usługi kosmetyczne, usługi kręcenia włosów, usługi
męskich salonów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi pielęgnacji urody, usługi prostowania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
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usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi w zakresie
nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie usuwania
włosów, uzupełnienie włosów, zabiegi higieniczne dla ludzi,
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy.
(210) 467422
(220) 2017 02 10
(731) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn
(540) LUTIZEA COMPLEX
(510), (511) 5 dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, kapsułki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające! do celów medycznych, leki wzmacniające, leki ziołowe, mieszane preparaty witaminowe, mineralne
suplementy odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do użytku
w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę C,
środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety z cynkiem,
suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 467424
(220) 2017 02 10
(731) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn
(540) IMBISEPT
(510), (511) 5 dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze wyciągi ziołowe
do celów medycznych, leki ziołowe, mieszane preparaty
witaminowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku,
preparaty do leczenia przeziębień, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego,
preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie, preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne stosowane
w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty i substancje
farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty zawierające witaminę C, preparaty ziołowe
do celów medycznych, środki przeciwzapalne, środki udrażniające przewody nosowe, środki udrożniające górne drogi
oddechowe, suplementy diety z cynkiem, tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, witaminy i preparaty witaminowe, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych.
(210) 467426
(220) 2017 02 10
(731) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn
(540) AJDO PHARMA
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żyw-
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ność przystosowana do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, herbata lecznicza, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, lecznicze dodatki do żywności,
lekarstwa, leki dla ludzi, leki ziołowe, maści lecznicze, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mineralne suplementy odżywcze, musujące
tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odchudzanie [preparaty medyczne
do -], odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające
apetyt, produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe,
szampony lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe,
wody mineralne do celów medycznych, wywary z ziół leczniczych, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla
diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla
niemowląt .
467458
(220) 2017 02 10
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
WŁOCŁAWEK
(540) L LEWIATAN POLSKA SIEĆ HANDLOWA
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01, 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,
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pokarm i akcesoria dla zwierząt, karma dla zwierząt, napoje
bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, wyroby tytoniowe.
467504
(220) 2017 02 13
KISTOWSKA-WAPNER LILIANA INFO-PROTECT,
Poznań
(540) INFO-PROTECT
(210)
(731)

(531)

26.11.06, 26.11.12, 26.05.06, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 26.13.25
(510), (511) 6 panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia
metalowe, 9 siatki bezpieczeństwa.
467508
(220) 2017 02 13
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) Sasanka NA CO DZIEŃ
(210)
(731)
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(210) 467510
(220) 2017 02 13
(731) TEKTOPRO SOJA SPÓŁKA JAWNA, Mikołów
(540) domodarchitekta

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, instalacje, konserwacja i naprawa maszyn, izolowanie budynków, nadzór budowlany,
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi architektoniczne, badania
naukowe, badania techniczne, usługi doradztwa w zakresie
technologii, usługi inżynieryjne.
467518
(220) 2017 02 13
NORDIS CHŁODNIE POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) PIEGUŚ NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, tarty lodowe, lody w kuwetach, sorbety,
szerbety, konfekcja lodowa.
(210)
(731)

467533
(220) 2017 02 13
KISTOWSKA-WAPNER LILIANA INFO-PROTECT,
Poznań
(540) INFO-PROTECT
(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących
towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, artykuły
do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki, środki higieniczne
oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących,
tytoń, papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie sponsorowanych powierzchni reklamowych, usługi grupowania na rzecz osób trzecich towarów
spożywczych, napojów alkoholowych i towarów codziennego użytku z branż artykułów: gospodarstwa domowego,
kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii użytkowej,
papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograficznych,
prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzieżowych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych
oraz dla palaczy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, prowadzenie sklepów i hurtowni z tymi
towarami.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.07, 26.13.25, 26.04.01, 26.05.06,
26.11.06, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 6 panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia
metalowe, 9 siatki bezpieczeństwa.
467545
(220) 2017 02 13
KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K KONDRAT WINA WYBRANE

(210)
(731)

(531) 05.07.10, 26.01.01, 27.05.01
(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.
(210)
(731)

467560
(220) 2017 02 11
MLECZEK WIOLETTA BIO-LIFE COSMETICS,
Krynica-Zdrój
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(540) KŁODZKIE SPA

(531) 06.01.01, 06.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy,
emulsje, płyny, żele, pianki, sole do kąpieli, oliwki i balsamy
do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia,
pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy, olejki eteryczne, olejki do masażu, balsamy do masażu,
dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do demakijażu, środki do pielęgnacji, środki do higieny intymnej, środki
do depilacji, pudry po kąpieli, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe, kremy, balsamy, serum
do pielęgnacji stóp i rąk, 43 usługi hotelarskie, usługi domów
wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi kliniki kosmetycznej.
(210) 467562
(220) 2017 02 11
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin
(540) impossible ENERGY DRINK
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(540) Drobiowe Specjały

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób. dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, owoce i warzywa gotowane, galaretki, jaja, przetwory z mięsa i drobiu.
467582
(220) 2017 02 14
VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) Oma Najlepsza w kuchni

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 14.07.01
(510), (511) 29 pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte w klasie 29, smalec, zupy i składniki zup, zupy błyskawiczne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, musztarda, makarony.
467592
(220) 2017 02 14
MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) CRAZY BUTCHER

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, pastylki do napojów gazowanych.
467577
(220) 2017 02 14
FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) FROG

(210)
(731)

(531) 03.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
artykułów związanych z branżą odzieżową i obuwniczą
w szczególności w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym.
(210)
(731)

467581
(220) 2017 02 14
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, produkty mięsne,
ryby, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, baranina, ekstrakty mięsne, liofilizowane mięso, mięso suszone, mięso surowe, mięso przetworzone termicznie, narządy wewnętrzne
zwierząt, wędliny, steki z mięsa, bekon, flaki, kiełbasy, frankfurterki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski do hotdogów,
kiełbaski w cieście, konserwy rybne, krokiety, pasztety, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, szynka, kotlety, osłonki kiełbas,
naturalne lub sztuczne, żywność przygotowywana z mięsa,
żywność przygotowywana z ryb, drobiu, dziczyzny, wieprzowiny, wołowiny bądź baraniny, 35 reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi marketingowe, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line. sprzedaż dla osób trzecich
następujących towarów: mięso, wyroby z mięsa, produkty
mięsne, ryby, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, baranina, ekstrakty mięsne, liofilizowane mięso, mięso suszo-
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ne, mięso surowe, mięso przetworzone termicznie, narządy
wewnętrzne zwierząt, wędliny, steki z mięsa, bekon, flaki,
kiełbasy, frankfurterki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski
do hotdogów, kiełbaski w cieście, konserwy rybne, krokiety, pasztety, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, kotlety,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, żywność przygotowywana z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, drobiu,
dziczyzny, wieprzowiny, wołowiny bądź baraniny.
467612
(220) 2017 02 15
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) T telgam

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie: instalowania, naprawy
i konserwacji telefonów i central telefonicznych, 38 usługi
w zakresie: komunikacji telefonicznej połączeń z Internetem
za pośrednictwem telekomunikacji, poczty elektronicznej,
przesyłania danych przy pomocy sieci światłowodów, przesyłania wiadomości, telefonii przewodowej i bezprzewodowej, usług telefonicznych, udostępniania czasu dostępu
do Internetu osobom trzecim, wypożyczania urządzeń
i sprzętu telekomunikacyjnego.
(210) 467615
(220) 2017 02 15
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mAkcelerator
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych
i bankowych.
467617
(220) 2017 02 15
MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miszewko
(540) NO10

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, art. sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej.
(210) 467619
(220) 2017 02 15
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mAccelerator
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych
i bankowych.
(210) 467620
(220) 2017 02 27
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Betacom
(510), (511) 9 cewki elektryczne,cewki elektryczne, akceleratory cząstek, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, urządzenia do ochro-
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ny osobistej przed wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, baterie elektryczne
do pojazdów, szklane obudowy do akumulatorów, skrzynki
akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, gęstościomierze, płyty do akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, alarmy dźwiękowe, przewody akustyczne, płyty gramofonowe, rury głosowe, aktynometry, maszyny sumujące,
aerometry, urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, cewki elektromagnetyczne, analizatory powietrza, alarmy, alkoholomierze, alidady [części składowe przyrządów optycznych], urządzenia do analizy żywności, urządzenia
elektryczne do zdalnego zapłonu, baterie do oświetlania, wysokościomierze, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, amperomierze, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, anemometry,
pierścienie kalibrujące, gaśnice, anody, baterie anodowe, anteny, okulary przeciwoślepieniowe, osłony przeciwodblaskowe, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], transformatory elektryczne, apertometry [optyka], maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], przyrządy do pomiarów geodezyjnych, geodezyjne taśmy miernicze, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, lampy elektronowe, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], szafy grające, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, komparatory, alarmy
pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, kombinezony ochronne dla lotników,
dzwonki alarmowe elektryczne, różdżki dla różdżkarzy, tratwy ratunkowe, balony meteorologiczne, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, magnetofony, taśmy magnetyczne, barometry, przyrządy po pomiaru wagi,
tłumice, betatrony, automaty biletowe, obudowy głośników,
obiektywy powiększające, końcówki [elektryczność], wskaźniki ciśnienia w zaworach, galwanometry, przyciski do dzwonków, puszki odgałęźne [elektryczność], ramiona gramofonowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, powłoki
[osłony] kabli elektrycznych, ramki do przezroczy, dyski obliczeniowe, suwaki logarytmiczne, kalkulatory, wzorniki [przyrządy pomiarowe], urządzenia do światłokopii, urządzenia
kinematograficzne, rurki kapilarne, nośniki do rejestracji
dźwięku, osłony głowy, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, przyłbice do spawania, łańcuszki
do binokli, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, ciemnie
fotograficzne, urządzenia do regulowania kotłów, suszarki
do klisz [fotografia], urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, układy scalone, światła błyskowe [sygnały
świetlne], dzwonki sygnalizacyjne, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, kolektory elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, szafy
rozdzielcze [elektryczność], komutatory, kompasy okrętowe,
zestawy soczewek [wzierniki, okulary], liczniki gęstości osnowy, krokomierze [pedometry], liczniki, metronomy, kondensatory, przewodniki elektryczne, przewody elektryczne, łączniki elektryczne, puszki przyłączeniowe [elektryczność],
tablice połączeń, styki elektryczne, urządzenia do kontroli
frankowania, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
urządzenia monitorujące, elektryczne, prędkościomierze
do pojazdów, przetworniki elektryczne, fotokopiarki, sznureczki do binokli, retorty, stojaki do retort, soczewki korekcyjne [optyka], obiektywy [soczewki] optyka, przyrządy do kosmografii, skafandry dla nurków, aparatura elektryczna
do komutacji, przełączniki elektryczne, ograniczniki [elektryczność], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], prostowniki, reduktory [elektryczność], miarki krawieckie, tygle [laboratoryjne], cyklotrony, wykrywacze fałszywych
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monet, wyzwalacze migawki [fotografia], densymetry, filmy
rysunkowe animowane, tace laboratoryjne, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub
wojskowego, sonary, wykrywacze [detektory], membrany
[akustyka], urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, aparaty fotograficzne, przezrocza [fotografia], aparaty
do projekcji przezroczy, przyrządy do pomiaru odległości,
dyktafony, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], głośniki,
wyłączniki samoczynne, odtwarzacze płyt fonograficznych,
mikroskopy, urządzenia do rejestrowania odległości, dalmierze [odległościomierze], tablice rozdzielcze [elektryczność],
pulpity rozdzielcze [elektryczność], cyrkle do mierzenia, miary, przyrządy pomiarowe, dynamometry [siłomierze], wskaźniki poziomu wody, schody i drabinki pożarowe, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, słuchawki telefoniczne,
ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, osłony ochronne
na twarz dla robotników, ekrany [fotografia], suszarki fotograficzne, wskaźniki strat elektrycznych, elektryczne urządzenia
pomiarowe, instalacje elektryczne, tablice sterownicze [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, sprzężenia
elektryczne, przekaźniki elektryczne, elektrolizery, nadajniki
sygnałów elektronicznych, nadajniki [telekomunikacja], urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, taśmy do rejestracji dźwięku, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla
pojazdów, szpule [fotografia], znaki mechaniczne, epidiaskopy [rzutniki], probówki, urządzenia do wyważania, aparatura
do kontrolowania temperatury, ergometry, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, owoskopy [prześwietlarki jaj],
czujniki, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, osłony zabezpieczające przed iskrami, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, refraktometry, urządzenia do fakturowania,
urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, kable elektryczne, druty magnetyczne, piony ciężarkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki bezpieczeństwa, plandeki
ochronne, urządzenia do cięcia filmów, filtry do masek do oddychania, filtry do aparatów fotograficznych, ładowarki
do baterii, urządzenia wysokiej częstotliwości, częstotliwościomierze, bezpieczniki topikowe, radia [odbiorniki radiowe], kryształy galenitu [detektory], rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, urządzenia do analizy gazu, gazometry [urządzenia
pomiarowe], urządzenia i przyrządy geodezyjne, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek
fotograficznych, miarki [przyrządy miernicze], pomiarowe
naczynia szklane, rastry do fotograwiury, grodzie akumulatorów elektrycznych, ognioodporna odzież, odbiorniki audiowizualne, urządzenia heliograficzne, hologramy, wilgotnościomierze, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych,
powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, dysze wylotowe do węży pożarniczych, pompy pożarnicze, wskaźniki nachylenia [spadku],
taksometry, wskaźniki ilości, próżniomierze, wskaźniki prędkości, wzbudniki elektryczne, tworniki [elektryczność], urządzenia do przetwarzania danych, lustra do kontroli pracy,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], przemienniki, inwertory [elektryczność],
urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza
czy wody, wizjery do drzwi [judasze], urządzenia krawieckie
do zaznaczania rąbków, meble laboratoryjne, laktometry
[mlekomierze], lampy ciemniowe [fotografia], lampy optyczne, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lasery, nie do celów medycznych, soczewki optyczne, wagi do listów, logi [instrumenty pomiarowe], liny
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sondujące, lupy [optyka], znaki, świecące, neony reklamowe,
przyrządy zawierające okular, soczewki do okularów, artykuły
optyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, peryskopy, maski
ochronne, przyrządy matematyczne, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, pamięci
komputerowe, miary stolarskie, poziomnice rtęciowe, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy meteorologiczne, śruby
mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrofony,
mikrotomy, przełączniki czasowe automatyczne, lustra [optyka], aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia do sygnalizacji
morskiej, przyrządy nawigacyjne, oprawki do okularów, baterie elektryczne, poziomnice alkoholowe, niwelatory, pryzmaty [optyka], przyrządy obserwacyjne, oktanty, omomierze,
falomierze, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne,
komputery, oscylografy, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, ozonizatory [ozonatory], mikrometry, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, ochronniki
przepięciowe, parkometry, urządzenia i przyrządy do astronomii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, kwasomierze
[areometry], urządzenia i przyrządy do ważenia, solomierze,
kuwety fotograficzne, wizjery fotograficzne, fotometry, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia i przyrządy do fizyki,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
okulary, pipety, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], planimetry, zatyczki do uszu do nurkowania, dzwonki [urządzenia ostrzegające], odważniki, polarymetry, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, wskaźniki ciśnienia
[rejestratory ciśnienia], projektory, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, ochraniacze zębów, pirometry, radary, radia samochodowe, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, kątomierze [przyrządy
pomiarowe], urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów
medycznych, telefony, refraktory, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, spektroskopy, oporniki elektryczne [rezystory], termometry nie do celów medycznych, respiratory do filtrowania powietrza, urządzenia do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, reostaty, dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, cukromierze, sondy do celów naukowo-badawczych, satelity do celów naukowych, membrany do aparatury naukowej, urządzenia do nauczania, cewki [induktory], złączki
do przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, sekstansy, gwizdki sygnalizacyjne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego
sterowania sygnałami, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, syreny, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, maszyny i urządzenia do sondowania, ciężarki
do sond, urządzenia do lokalizowania dźwięku, spektrografy,
sferometry, stereoskopy, urządzenia do stereoskopii, igły gramofonowe, siarkometry, dalekopisy, tachometry, sprawdziany do pomiarów gwintów, telegrafy [urządzenia], urządzenia
telewizyjne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia zdalnego sterowania, maszty do anten bezprzewodowych, telepromptery [wyświetlacze tekstów], telefoniczne urządzenia
nadawcze, lornetki, teleskopy, przyrządy do wskazywania
temperatury, urządzenia do rejestrowania czasu, teodolity,
termostaty do pojazdów, totalizatory, liczniki obrotów, regulatory prędkości do gramofonów, wagi precyzyjne, znaczniki
[stolarstwo], lampy elektronowe próżniowe [radio], urynometry, wariometry, suwmiarki, kasety wideo, lepkościomierze, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, regulatory
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napięcia do pojazdów, urządzenia do głosowania, woltomierze, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, drut bezpiecznikowy, antykatody, gwizdki do przywoływania psów, celowniki
teleskopowe do broni palnej, alarmy antywłamaniowe, przyrządy do wyznaczania azymutu, znaki nawigacyjne świetlne,
karkasy dla cewek elektrycznych, filmy [błony] naświetlone,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, kompasy [przyrządy pomiarowe], sygnały
mgłowe, niewybuchowe, kasy rejestrujące, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, identyfikacyjne karty magnetyczne, komórki fotowoltaiczne, densytometry, dyski
magnetyczne, dyskietki, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], magnetowidy, klawiatury komputerowe, półprzewodniki, chipy [układy scalone], katody, kamizelki ratunkowe,
aparatura i przyrządy dla chemii, film kinematograficzny, naświetlony, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe,
inkubatory dla kultur bakteryjnych, baterie słoneczne, drut
miedziany izolowany, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, przysłony [fotografia], aparatura
do destylacji do celów naukowych, dozymetry, elektryczne
dzwonki do drzwi, etui na okulary, piece do użytku laboratoryjnego, światłowody, druty [przewody] telefoniczne, błony
rentgenowskie, naświetlone, filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, tuby do głośników, statywy do aparatów fotograficznych, czytniki kodów kreskowych, kamizelki kuloodporne, płytki dla układów scalonych, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące
przebieg zjawiska w czasie], płyty kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], programy sterujące
komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów,
programy komputerowe nagrane, kondensory optyczne,
sprzęgacze akustyczne, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], komory dekompresyjne, plotery, maski do nurkowania, elektroniczne pióra [ekranopisy], kodowane karty magnetyczne, maszyny faksymilowe, statki pożarnicze, interfejsy
komputerowe, zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, nakolanniki dla robotników, elektryczne ściemniacze światła, magnetyczne nośniki danych, kodery magnetyczne, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
mikroprocesory, modemy, monitory [sprzęt komputerowy],
monitory [programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, dyski optyczne, drukarki komputerowe, procesory centralne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub
wyposażenia sportowego, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], wykrywacze dymu, tranzystory [elektronika],
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, tuleje
łączące do kabli elektrycznych, liczydła, elektroniczne terminarze osobiste, automatyczne sekretarki, kamery wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, napędy
dysków do komputera, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne etykietki na towarach, koce gaśnicze, lampy błyskowe [fotografia], karty inteligentne [karty
z układem scalonym], łyżki do odmierzania, komputery przenośne [podręczne], elektroniczne tablice wyświetlające, kalkulatory kieszonkowe, buty chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kable rozruchowe do silników, okulary przeciwsłoneczne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], kartridże z grami wideo, ekrany wideo, wideofony, okulary
ochronne do uprawiania sportu, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, kaski ochronne do uprawiania sportu, publikacje
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elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], magnesy dekoracyjne, telefony bezprzewodowe, podkładki pod myszy komputerowe,
osobiste urządzenia stereofoniczne, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, kable koncentryczne, osłony
do gniazdek elektrycznych, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], ogrodzenia zelektryfikowane, oprogramowanie gier, słuchawki [zakładane na głowę], stateczniki
[oświetlenie], pagery radiowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], odgromniki, walkie-talkie, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne],
regulatory świateł scenicznych, klepsydry [czasomierze], chipy z kodem DNA, odtwarzacze płyt DVD, bankomaty, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, osłony azbestowe
dla strażaków, kaski do jazdy konnej, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, transpondery, dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, pliki muzyczne do pobierania,
manekiny do symulacji zderzeń, wirówki laboratoryjne, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia systemu GPS, przenośne
odtwarzacze multimedialne, paski do telefonów komórkowych, diody świecące [LED], triody, transformatory podwyższające napięcie, węże gaśnicze, torby do noszenia komputerów, pokrowce na laptopy, ramki cyfrowe do zdjęć, szalki
Petriego, rurki Pitota, stroboskopy, pachołki drogowe, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki książek cyfrowych, smartfony,
naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, tablety, kodowane karty-klucze, okulary 3D, karty pamięci do urządzeń do gier wideo,
odzież kuloodporna, przyspieszeniomierze, adaptory elektryczne, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania
podczas klęsk żywiołowych, sprzęt komputerowy, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, telefony komórkowe, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, znaki cyfrowe, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, ładowarki do papierosów elektronicznych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), pokrowce
na smartfony, etui na smartfony, kijki do robienia sobie zdjęć
(selfie) (monopody ręczne), kalorymetry, przepływomierze,
odblaskowe kamizelki ochronne, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, dżojstiki do użytku z komputerami,
inne niż do gier wideo, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, igły do kompasów
geodezyjnych, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], detektory podczerwieni, urządzenia do detekcji podczerwieni, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA],
wagi dla niemowląt, elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, wagi analizujące masę ciała, pokrowce do tabletów, czarne skrzynki [rejestratory danych], cyfrowe stacje meteorologiczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, inteligentne pierścionki, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty]
do instrumentów muzycznych, interfejsy audio, korektory
graficzne [urządzenia audio], subwoofery, wagi łazienkowe,
termohigrometry, biochipy, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, interaktywne tablice elektroniczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, miksery audio, ba-
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terie do papierosów elektronicznych, elektroniczne breloki
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne partytury, do pobrania, przykładnice pomiarowe, ekierki
pomiarowe, kątowniki do mierzenia, 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, reklama zewnętrzna, usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, analizy
kosztów, rozpowszechnianie reklam, fotokopiowanie, biura
pośrednictwa pracy, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, sporządzanie wyciągów z konta, audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, maszynopisanie, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, powielanie dokumentów, uaktualnianie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi aukcyjne, wyceny handlowe,
badania biznesowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, badania w zakresie biznesu, usługi public
relations, stenografia, reklamy telewizyjne, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], dekoracja wystaw sklepowych,
agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, badania rynkowe, komputerowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, przygotowanie listy płac, rekrutacja personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
sekretarskie, przygotowywanie zeznań podatkowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
obróbka tekstów, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, zarządzanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem fotokopiarek, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, wynajem dystrybutorów automatycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, usługi w zakresie porównywania cen, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], fakturowanie, tworzenie tekstów reklamowych, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi marketingowe,
telemarketing, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wypożyczanie stoisk handlowych, do-
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starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, projektowanie materiałów reklamowych, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi
podatkowe, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], administrowanie
programami lojalności konsumenta, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, 36 usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, pożyczki ratalne, usługi
aktuarialne, organizowanie wynajmu nieruchomości, maklerstwo, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, transakcje finansowe, wycena nieruchomości, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje kapitałowe, handel walutami i wymiana
walut, emisja czeków podróżnych, finansowe izby rozrachunkowe, usługi depozytów sejfowych, organizacja zbiórek, pożyczki [finansowanie], wyceny fiskalne, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], faktoring, powiernictwo, usługi finansowania, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów,
wynajem mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych, usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, bankowość hipoteczna, usługi
banków oszczędnościowych, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], gwarantowanie ubezpieczeń
na życie, wynajem zakwaterowania [mieszkania], analizy finansowe, wycena antyków, wycena dzieł sztuki, weryfikacja czeków, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, informacje finansowe,
informacja o ubezpieczeniach, wycena biżuterii, wycena
zbiorów numizmatycznych, pobieranie czynszu, wycena
znaczków, emisja bonów wartościowych, depozyty kosztowności, notowania giełdowe, emisja kart kredytowych,
wynajem powierzchni biurowej, usługi w zakresie świadczeń
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emerytalnych, sponsorowanie finansowe, bankowość online,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, finansowa wycena drewna na pniu, wycena finansowa wełny, pożyczanie
pod zastaw, usługi funduszy zapomogowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, doradztwo w zakresie długów, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, inwestycje finansowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi gwarancyjne, wynajem biur do coworkingu, 37 konserwacja mebli,
naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, asfaltowanie, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja i naprawa samolotów, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja
i naprawa palników, wynajem buldożerów, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawy tapicerskie, wynajem sprzętu budowlanego,
usługi stoczniowe, renowacja odzieży, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa obuwia, czyszczenie kominów,
naprawa i konserwacja skarbców, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, budownictwo, budownictwo
podwodne, nadzór budowlany, montaż wyposażenia kuchennego, rozbiórka budynków, zabezpieczanie przed korozją, dezynfekcja, malowanie lub naprawa znaków, budowa
i naprawa magazynów, uszczelnianie budynków, wynajem
koparek, czyszczenie okien, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, instalowanie i naprawa pieców, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, smarowanie pojazdów, czyszczenie odzieży, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, budowa fabryk, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, mycie pojazdów, pranie bielizny,
mycie, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, renowacja
mebli, budowa falochronów, prasowanie odzieży, budowa
i konserwacja rurociągów, tapetowanie, naprawa parasoli,
naprawa parasoli przeciwsłonecznych, tapicerowanie mebli,
malowanie, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tynkowanie,
usługi hydrauliczne, polerowanie pojazdów, naprawa pomp,
budownictwo portowe, deratyzacja, naprawa opon, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, renowacja powłok cynowych, nitowanie, zabezpieczanie pojazdów przed
rdzą, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa],
instalowanie i naprawa telefonów, konserwacja pojazdów,
lakierowanie, czyszczenie pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, tępienie
szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, montaż rusztowań, murarstwo, pranie pieluch tekstylnych, pranie na sucho, usługi doradztwa budowlanego, informacja o naprawach, ostrzenie noży, roboty
wydobywcze [górnictwo], usługi eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni drogowych, szlifowanie papierem ściernym, naprawy podwodne, czyszczenie budynków
od zewnątrz, wulkanizacja opon [naprawa], wiercenie studni,
budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, wynajem żurawi, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, usługi dekarskie, sztuczne naśnieżanie, zamiatanie dróg, naprawa zamków, odnawianie
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dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, montaż
drzwi i okien, konserwacja basenów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, konsultacje budowlane, ciesielstwo,
wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, naprawa linii wysokiego napięcia, ładowanie akumulatorów do pojazdów,
wyważanie opon, strojenie instrumentów muzycznych, układanie kabli, sterylizacja narzędzi medycznych, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania
hydraulicznego, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie zmywarek, wypożyczanie suszarek do naczyń, 38 transmisja programów radiowych, przesyłanie wiadomości, transmisja programów telewizyjnych, przesyłanie telegramów, łączność
telegraficzna, usługi telefoniczne, usługi teleksowe, agencje
informacyjne, nadawanie telewizji kablowej, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna,
przesyłanie faksów, informacja o telekomunikacji, usługi
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, transmisja satelitarna, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 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, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, zapewnianie dostępu do baz danych,
usługi poczty głosowej, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, transmisja plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie wideokonferencji, udostępnianie forów internetowych online, transfer strumieniowy danych,
komunikacja radiowa, transmisja wideo na żądanie, 42 analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów
roponośnych, usługi architektoniczne, badania bakteriologiczne, usługi chemiczne, badania chemiczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane,
badania techniczne, kontrola szybów naftowych, badania
w dziedzinie kosmetyki, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
pomiary pól naftowych, usługi inżynieryjne, prognozy meteorologiczne, pomiary geodezyjne, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów, poszukiwania ropy naftowej, badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie mechaniki, testowanie materiałów, poszukiwania geologiczne, badania geologiczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, kalibrowanie [pomiary], projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, projektowanie
mody, usługi graficzne, kontrola jakości, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], eksploracja podwodna [akwanautyka], odzyskiwanie danych komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania biologiczne, projektowanie urbanistyczne, miernictwo [pomiary], projektowanie systemów
komputerowych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem
sprawności, powielanie programów komputerowych, kon-
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wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie serwerów WWW, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, doradztwo w zakresie oszczędności energii, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], analizy pisma ręcznego
[grafologia], udzielanie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, analizy wody, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
audyt energetyczny, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
badania naukowe, hosting serwerów, próby kliniczne, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, usługi kartograficzne, chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, prognozowanie pogody, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, pisanie techniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, odblokowywanie telefonów
komórkowych, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi 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,
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie.
467625
(220) 2017 02 15
ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) M.E.A.L. GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA DP

(210)
(731)

(210) 467628
(220) 2017 02 15
(731) LISZEGA WOJCIECH LIPORT, Gdynia
(540) Shiny Garage with passion for cars

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu, 3 kosmetyki,
preparaty do polerowania lakieru samochodowego, woski
do polerowania samochodu, wosk polerski.
(210) 467636
(220) 2017 02 15
(731) BARNAŚ PATRYK BITLOGIC, Warszawa
(540) BOLT

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, cygara, ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, bloczki bibułki papierosowej,
cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki , filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny
do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, papierośnice,
papierosy, papierosy elektroniczne, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, pojemniczki z gazem
do zapalniczek, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, zioła do palenia,
zapalniczki dla palaczy, pudełka na zapałki, zapałki, woreczki na tytoń, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki
do cygarniczek, ustniki do cygar, pojemniki na tytoń, tytoń
do żucia, tytoń, tabakierki, tabaka, środki aromatyzujące
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.
467637
(220) 2017 02 15
DEFFINE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska
(540) absynth
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.11.25, 07.15.06, 01.01.03, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne.
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(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 szafki metalowe, szafki zamykane, wbudowane szafki, szafki kuchenne, szafki nocne, szafki [meble], szafki ścienne, szafki łazienkowe, szafki [części zestawu], szafki
na ubrania, szafki na buty, szafki na cokole, blaty na szafki,
szafki do sypialni, szafki do przechowywania, szafki metalowe [meble], szafki z lustrami, szafki ze schowkami, szafki
do przechowywania przedmiotów, szafki na płyty [meble],
szafki do celów wystawowych, szafki do przechowywania
[meble], szafki do komputerów [meble], szafki na klucze [meble], szafki do przechowywania żywności, szafki do przechowywania materiałów, szafki na materiały biurowe [meble],
szafki na serwisy do herbaty, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, szafki na cokole do przechowywania [meble], zamykane szafki do przechowywania cennych
rzeczy [meble], niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], cokoły [meble], półki
skośne, półki biurowe, półki biblioteczne, półki wystawowe,
półki metalowe, meblowe (półki -), stojaki, półki, półki [meble], półki ścienne [meble], półki na książki, półki do pisania,
półki wiszące [meble], półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki na żywność, półki na buty, półki
w kształcie kwadratów, półki do celów wystawowych, niemetalowe półki ścienne [meble], półki na dostawy [meble],
półki do kartotek [meble], półki do przechowywania [meble],
półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki z metalu [meble],
półki na klawiatury komputerowe, ruchome półki do przechowywania [meble], półki do sprzedaży w zestawach, drewniane półki i stojaki [meble], półki z krawędziami do regałów,
półki z niemetalowych materiałów [meble], półki stanowiące
meble do pokojów dziecinnych, półki ścienne [konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, przytwierdzane do ściany
niemetalowe półki na narzędzia, półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego,
szafy, szafy wnękowe, szafy [meble], szafy z lustrami, szafy
do dzielenia pomieszczeń, metalowe szafy na narzędzia,
szafy narzędziowe (niemetalowe -) [puste], gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], szafy na dokumenty w postaci mebli, krzesła, krzesła stołowe, krzesła biurowe, krzesła składane, krzesła robocze, krzesła konferencyjne, krzesła
obrotowe, krzesła bankietowe, krzesła na kółkach, poduszki
na krzesła, krzesła [fotele] biurowe, krzesła na jednej nodze,
poduszki - podkładki na krzesła, wysokie krzesła dla dzieci,
krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, stoły, stoliki, stoły toaletowe, stoły komputerowe, stoły
biurowe, stoły [meble], stoły (blaty -), kontuary [stoły], stoły
konferencyjne, stoły kuchenne, stoły metalowe, stoły marmurowe, stołki obrotowe, blaty stołowe, nogi stołowe, stoliki
komputerowe, stoliki składane, stoliki kawowe, stoliki salonowe, meble stołówkowe, wyroby stolarskie, stoły do kartotek,
biurka i stoły, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy,
stoły z kozłami, stoły wystawowe [gabloty], klękosiady [stołki - klęczniki], stoliki do herbaty, stoliki pod drukarki, stoliki
z mozaiką, stoliki przy kanapie, stoliczki pod laptopy, stoliczki
na kolana, stoły na jednej nodze, stoły z opuszczanym blatem, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki pod umywalkę
[meble], stoliki do przewijania niemowląt, stoliki ruchome
pod komputery, stoły do użytku w ogrodach, dodatkowe
części blatu rozkładanego stołu, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki na kółkach do serwowania, ozdoby stołowe
z tworzyw sztucznych, ozdoby z drewna na środek stołu,
niskie stoły w stylu japońskim (zataku), stoły łączone na stałe
z siedzeniami [meble piknikowe], komody, komody ścienne,
komody [meble], kredensy, toaletki, komody, drewniane ko-
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mody pokryte papierem ozdobnym, regały, regały składane,
regały [meble], regały na gazety, regały na rośliny, systemy
półkowe [regały], regały drewniane [meble], regały do przechowywania, biblioteczki [regały na książki], regały z metalu
[meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały
metalowe [stojaki z półkami], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], regały wystawowe
do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży, sofy,
sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, fotele, fotele
wypoczynkowe, rozkładane fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele sako, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane
z odchylanym oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia
i spania], fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, niskie
fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
pufy [meble], pufy typu sako, szezlongi, dekoracje wiszące,
drzwi do mebli, kanapo - tapczany, ławy [meble], łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka drewniane, materace, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, nogi
do mebli, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci
inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych inne niż pościel, ogranicznik do drzwi, niemetalowe
ani niegumowe, ogranicznik do okien, niemetalowe ani niegumowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, panele drewniane do mebli, podstawy
łóżek, poduszki, pokrętła niemetalowe, półka na talerze, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na parasole, stopnie [drabiny]
niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, taborety, wieszaki i haczyki
na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące
na płaszcze, wsporniki niemetalowe do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zagłówki
[meble], zasuwy drzwiowe niemetalowe.
(210) 467643
(220) 2017 02 15
(731) PROTSKIV ANDRII, Kraków
(540) TO BLAB US
(510), (511) 35 agencje reklamowe, biura pośrednictwa
pracy, ogłoszenia drobne, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna, rekrutacja personelu, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie on-line
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie,
udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi aukcyjne,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-

Nr ZT13/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaż, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące taryf, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie urbanistyczne, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych inna niż konwersja
fizyczna, instalacja oprogramowania komputerowego, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, usługi graficzne, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych.
(210) 467646
(220) 2017 02 15
(731) BUJEK MAŁGORZATA, Wrocław
(540) Bądź partnerem nie numerem
(510), (511) 35
reklama,
publikowanie
reklamowych.

tekstów

(210) 467653
(220) 2017 02 15
(731) KORDULSKA IZABELLA WOLE, Lublin
(540) WOLE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, aminokwasy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina
lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do celów
medycznych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, digitalina, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca
do celów farmaceutycznych, hemoglobina, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, immunostymulanty, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jujuba
lecznicza, kamfora do celów medycznych, kolcorośl lekarska
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[sarsaparilla] do celów medycznych, kompresy, koper włoski
do celów medycznych, korzenie lecznicze, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki wzmacniające, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła,
mentol, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napary ziołowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, odżywcze
suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, olejek z kopru
do celów leczniczych, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli
do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, probiotyki
jako suplementy, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze
do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód
mineralnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe w płynie, szampony lecznicze, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki uspakajające,
środki uspokajające, tabletki wspomagające odchudzanie,
tran, wazelina do celów medycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, wody mineralne do celów
medycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła
lecznicze, ziołowe suplementy diety, żelatyna do celów medycznych, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
(210) 467672
(220) 2017 02 16
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) ALLERGO TEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia alergii.
(210) 467673
(220) 2017 02 16
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) ALERTEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia alergii.
(210) 467688
(220) 2017 02 16
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mVentures
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych
i bankowych.
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467689
(220) 2017 02 16
BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA,
Łódź
(540) M
(210)
(731)

(531) 27.05.21, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki, produkty
do pielęgnacji ciała, włosów, paznokci, pomadki do ust, płyny do demakijażu, płyny do usuwania lakieru do paznokci.
467691
(220) 2017 02 16
HOPLALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) HOPLALA
(210)
(731)
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we do użytku domowego i na tkaninach, drewno zapachowe,
aromaty, olejki eteryczne, środki zapachowe do pomieszczeń, powietrza lub tkanin w formie dymu, pary lub gazu,
4 świece, oleje, wosk i knoty, 5 odświeżacze powietrza, środki
do oczyszczania powietrza, dezodoranty, produkty do odświeżania tkanin, tapicerki i otaczającej atmosfery, preparaty
neutralizujące zapachy, 11 urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze
powietrza, osuszacze powietrza, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, nie do użytku osobistego,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, nie do celów medycznych.
467711
(220) 2017 02 16
BIOEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOEKSPERT
(210)
(731)

(531) 05.03.06, 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości.

(531) 02.09.01, 02.09.04, 02.09.07, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.

467722
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Wykładziny dywany szamponowanie
VC 572

(210)
(731)

(210) 467692
(220) 2017 02 16
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) ALERGOTEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia alergii.
(210) 467695
(220) 2017 02 16
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBox

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako know-how
i jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
(210) 467697
(220) 2017 02 16
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) LENOR
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, utrzymania i upiększania wyrobów tekstylnych, mieszaniny zapachowe potpourri, kadzidełka, olejki do perfum i zapachów, wody zapacho-

(531) 09.01.11, 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
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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.
467724
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Polimer VC 575
(210)
(731)

(531) 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
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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.
467726
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Stal szlachetna VC 560

(210)
(731)

(531) 18.01.16, 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.
467729
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-FLOOR VC 640
(210)
(731)
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(531) 11.07.07, 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) 467730
(220) 2017 02 17
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mTech
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako know-how
i jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
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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, 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.
467733
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Odplamiacz VC 510

(210)
(731)

467731
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-SEPT VC 620

(210)
(731)

(531) 11.07.99, 12.01.15, 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,

(531) 09.01.11, 09.01.21, 01.15.14, 27.05.01, 27.07.01, 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
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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.
467736
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 576
(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)

467746
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 571
(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 od(210)
(731)

71

tłuszczania 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.
467747
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 540
(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, 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.

(210)
(731)

(210)
(731)

467749
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) VC 510
(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.
467751
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 544
(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)
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467757
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 570
(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)

467759
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 533
(510), (511) 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.

(210)
(731)

(210) 467770
(220) 2017 02 17
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) POSitive Cinema
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo
w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 tworzenie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych.
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(210) 467780
(220) 2017 02 17
(731) FLORCZYŃSKA-KAMPA BEATA, Zabrze
(540) Tarot Bułhakowa
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane,
do kolekcjonowania.
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(531)
karty

467783
(220) 2017 02 17
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice
(540) sum
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa
wyższego polegające na kształceniu studentów w celu
ich przygotowania do pracy zawodowej poprzez prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych,
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, uniwersytetu pierwszego i trzeciego
wieku, uniwersytetu licealisty, usługi w zakresie organizacji
seminariów, sympozjów i zjazdów w celach naukowych
i edukacyjnych, usługi biblioteczne realizowane w ramach
resortowego i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego
polegającego na udostępnieniu i prezentacji zbiorów, usługi mające na celu krzewienie kultury fizycznej studentów,
usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej,
42 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
oraz świadczenia usług badawczych, usługi w zakresie
kształcenia i promowania kadr naukowych, 44 usługi medyczne polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych
i diagnostycznych, usługi w zakresie hodowli zwierząt laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych.
467789
(220) 2017 02 17
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG28S
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(210) 467808
(220) 2017 02 17
(731) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) SEZAMKOWE NOWINKI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki.
467846
(220) 2017 02 20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
I HANDLOWE DANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Dante

02.01.03, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
467872
(220) 2017 02 20
CALLUNA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) CALLUNA MEDICA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów takich jak: kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy
do rąk, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ochronne, kremy
odżywcze, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy BB, mleczka nawilżające,
mleczka kosmetyczne, mleczka do demakijażu, mleczka
do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do ciała dla niemowląt, toniki [kosmetyki], toniki do włosów, toniki do skóry, toniki do twarzy
[kosmetyki], toniki do skóry nielecznicze, żele oczyszczające,
żele do golenia, żele do opalania, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, mydła i żele, żele do rąk, żele do ciała, żele
do demakijażu, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyczne
żele pod oczy, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów,
serum do celów kosmetycznych, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do włosów, balsamy samoopalające [kosmetyki], balsamy dla niemowląt, balsamy do ust,
balsamy do rąk, balsamy do ciała, balsamy do stóp (nielecznicze -), perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], maski
kosmetyczne, masło do ciała.
(210) 467873
(220) 2017 02 20
(731) BRYGUŁA EWELINA GUSTO & ARTE, Świnoujście
(540) prochownia A.D. 1853

(531) 02.09.12, 09.07.01, 09.07.25, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
467875
(220) 2017 02 20
M AND F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INFORMAL KITCHEN

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 467897
(220) 2017 02 20
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe dla ludzi, 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki
pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki,
14 medale, medale pamiątkowe, bransoletki do zegarków,
breloczki, zegarki, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki
rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką,
notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, albumy do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki, linijki, flamastry,
gumki do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda,
kredki ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki, pióra i długopisy, pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, taśma klejąca,
temperówki, terminarze, zestawy do malowania dla dzieci,
podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły
z papieru na przyjęcia, 18 teczki, etui na klucze, portfele,
portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe,
turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane[inne niż odzież], parasole, parasole przeciwsłoneczne,
plecaki, worki, pokrowce na parasole, 21 emblematy, figurki,
statuetki, puchary z: porcelany, terakoty, kryształu lub szkła,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami[żywność], produkty mleczne: mleko, jogurty, kefiry, sery, proteiny mleczne,
serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, 30 słodycze, ciastka, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z na-
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dzieniem, cukierki, guma do żucia, koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi[żywność],
32 napoje bezalkoholowe, woda, soki, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje proteinowe, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów
sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(210) 467904
(220) 2017 02 21
(731) DRABENT WALDEMAR, Białystok
(540) BAWAL
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących
towarów: obuwie skórzane, pantofle domowe, obuwie materiałowe, obuwie filcowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie ortotyczne, paski skórzane, wyroby skórzane.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

461784, 461785, 464622, 464664, 465231, 465513, 465635, 466155, 467190, 467234, 467628

2

461784, 461785, 465231, 465590, 467190, 467235

3

460675, 460966, 462034, 463731, 464493, 464606, 464879, 465231, 465513, 465973, 466672, 467259, 467261,
467264, 467266, 467268, 467269, 467283, 467301, 467303, 467304, 467305, 467306, 467308, 467419, 467560,
467628, 467689, 467697, 467722, 467724, 467726, 467729, 467731, 467733, 467736, 467746, 467747, 467749,
467751, 467757

4

465231, 465513, 465574, 465590, 465635, 466431, 466433, 467697

5

460675, 462034, 463731, 464493, 464879, 465398, 465748, 465761, 465946, 466034, 466223, 466504, 466624,
466927, 466943, 467144, 467234, 467261, 467264, 467283, 467422, 467424, 467426, 467653, 467672, 467673,
467692, 467697, 467731, 467747, 467759, 467897

6

463777, 465231, 465513, 465574, 466971, 467504, 467533, 467897

7

462050, 463545, 464234, 464442, 465378, 465513, 465574, 465590, 466625, 466976, 467042, 467789

8

463545, 465513, 465590, 466672

9

461923, 462289, 463545, 464116, 464122, 464958, 465494, 465513, 465574, 465590, 466233, 466289, 466328,
466917, 466976, 467042, 467133, 467153, 467190, 467233, 467235, 467504, 467533, 467620, 467770

10

463545, 465398, 465740, 466139, 466672, 467135, 467190

11

458236, 463777, 464122, 464234, 465513, 466476, 466494, 466883, 467697

12

462050, 463545, 465494, 465574, 465590, 465635, 466971

13

466976

14

466067, 466177, 467897

16

461784, 461785, 462034, 462289, 463545, 464958, 465137, 465231, 465513, 466067, 466289, 466456, 466646,
466917, 466949, 467133, 467153, 467190, 467233, 467780, 467897

17

463545, 464622, 465110, 465497, 465513, 465590, 467190

18

458279, 465513, 466067, 466431, 466433, 467897

19

463545, 464434, 464622, 465497, 465574, 465622, 467102, 467104, 467190

20

463545, 464669, 465231, 465513, 465574, 467046, 467190, 467637

21

460966, 463545, 464576, 464580, 465513, 466067, 466883, 467897

22

463545

24

460966, 463545, 466067, 467046, 467190

25

458279, 462023, 463673, 463767, 465740, 466067, 466117, 466431, 466433, 467025, 467135, 467190, 467307,
467617, 467897

26

466067, 466431, 466433

27

465110, 465699, 465701

28

463545, 466067, 467041, 467233, 467617

29

457067, 461891, 462446, 464089, 464090, 464501, 465437, 465629, 465699, 465701, 465842, 465946, 466545,
466929, 467199, 467272, 467581, 467582, 467592, 467625, 467897

30

457067, 461891, 462139, 464234, 465080, 465614, 465615, 465629, 465699, 465701, 465877, 465946, 466091,
466431, 466433, 466689, 466929, 466938, 467048, 467079, 467199, 467209, 467213, 467214, 467417, 467518,
467582, 467808, 467897

31

461004, 464141, 465699, 465701, 466928, 467199

32

458279, 461891, 463235, 463624, 463655, 464830, 465080, 465275, 465416, 465877, 466440, 467049, 467199,
467203, 467562, 467691, 467897
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2

1

33

467049, 467545, 467691

34

461786, 464504, 466910, 467636

35

458236, 460675, 460880, 461004, 461315, 461323, 461784, 461785, 463545, 464442, 464450, 464457, 464493,
464504, 464869, 464872, 464889, 464958, 465056, 465110, 465137, 465226, 465231, 465245, 465574, 465590,
465596, 465636, 465637, 465697, 465699, 465701, 465833, 466175, 466177, 466233, 466289, 466328, 466431,
466433, 466456, 466485, 466545, 466646, 466672, 466673, 466680, 466866, 466908, 466909, 466917, 466949,
466971, 467046, 467082, 467102, 467104, 467133, 467144, 467167, 467235, 467412, 467414, 467415, 467458,
467508, 467545, 467577, 467592, 467617, 467620, 467643, 467646, 467770, 467789, 467846, 467872, 467897,
467904

36

457181, 461004, 461315, 464450, 464871, 464934, 465056, 465226, 465699, 465701, 466289, 466456, 466484,
466680, 466949, 467133, 467615, 467619, 467620, 467688, 467695, 467730

37

457181, 463777, 464504, 465226, 465245, 465574, 465590, 465635, 465833, 466456, 466476, 467167, 467510,
467612, 467620

38

461004, 465636, 465637, 466289, 466328, 466646, 467282, 467612, 467620

39

461784, 461785, 464420, 464421, 464504, 465231, 465574, 465590, 465699, 465701, 466456, 466545, 466673,
467082, 467167, 467324

40

464122, 464141, 465574, 465590, 465699, 465701, 467110, 467167

41

459503, 461004, 461323, 461923, 462289, 464116, 464450, 464871, 464872, 464958, 465157, 465245, 465276,
465472, 465550, 465590, 465995, 466067, 466289, 466328, 466456, 466485, 466646, 466680, 466694, 466843,
466905, 466917, 466923, 466924, 467041, 467048, 467090, 467110, 467133, 467153, 467246, 467412, 467414,
467415, 467783, 467897

42

457181, 463545, 464116, 464450, 465157, 465226, 465574, 465590, 465635, 465636, 465637, 465833, 466233,
466289, 466328, 466419, 466680, 466923, 466924, 467097, 467110, 467133, 467412, 467414, 467415, 467510,
467620, 467643, 467711, 467770, 467783

43

457067, 462801, 464234, 464420, 464421, 464504, 464601, 464643, 464869, 464872, 465697, 465767, 466392,
466456, 466917, 467090, 467560, 467873, 467875

44

460675, 460880, 464141, 464435, 465226, 465636, 465637, 466672, 466780, 466905, 466917, 466923, 466924,
467097, 467110, 467302, 467316, 467374, 467419, 467560, 467783

45

461315, 464601, 465996, 466175, 466289, 466673, 466917, 467246

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

650 let žateckeho chmelarstvi Žatecký
svetlý LEŽÁK VÝBEROVÝ ŽATECKÝ
CHMEL BUTELKA ZWROTNA
Nigdy nie jeżdżę po alkoholu
7 triseven
absynth
ac/oc fitcasco
ADRUNALINE
AFAMIA
AJDO PHARMA
Akademia Podologia
Akademia Podologii
ALERGOTEVA
ALERTEVA
ALLERGO TEVA
alnea
amc lens
AOZA
AP V50
APTEKA
Aseaneu SAFETY ONLY BUT NOTHING
Atmopolis
AVIAPRIME
AVT
BAŁTYKGAZ
BARBEROWNIA.PL
Bartek. I o to biega!
BAWAL
BAYZONE.pl
Bądź partnerem nie numerem
BB BEACH BOX KOŁOBRZEG
DRINKS GRILL MUSIC EST 2015
BEANZ
bellita
BESTINO
Betacom
Bielenda PLASMA LIFT
Bio Virtus Research Site
BIOEKSPERT
Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA
blinds
blue Blue stop. Warto się zatrzymać
BOLT
BROWARNE AMBER
BRT 450

465275
462023
467637
461315
458279
467079
467426
466924
466923
467692
467673
467672
467042
458236
466175
465622
467316
462034
466419
465590
464958
465635
467419
467135
467904
464889
467646
464643
464234
467374
466689
467620
464606
467097
467711
465056
467102
465137
467636
465416
464664

BRUDPUR VC 242
BUDOMAL DEVELOPMENT
CALAVERA MEXICAN GRILL
CALLUNA MEDICA
CAMP & GO
CARRERA
CERAQION
CODE EUROPE
CODE EUROPE
CodeSprinters
CRAZY BUTCHER
D FUNDACJA KOBIET DOBRAWA
DA DETAILING ACADEMY
Dante
DECORTENA
DEKOPIAN
DENTA CARE MEDICOVER GROUP
DIGIMIG
DoIT
domodarchitekta
DOOTI DONUTS
DOROTKA
Drobiowe Specjały
Duda Specialite Nasze polskie!
Dynamic Social Relations
DZIEKAN
edufacto
EG28S
EGEO
ELEDRIVECO
EUROPEJSKA PARTIA SŁOWIAN
Ewa Dąbrowska
EXCON
express DÖNER
EZOTERIUSZ MAXIMUS „EzoMax”
Finansiaki
Fit & Easy polubisz za wartość
FJF FREEDOM JAZZ FESTIVAL
FLEX PEOPLE
foods by Ann
FREELY
FRESH FACES WORLD FFW
FROG
Frozen Fresh & Cool

467303
457181
462801
467872
467082
466929
467190
467412
467414
465157
467592
465550
465245
467846
464434
466883
467110
466625
467133
467510
465614
467417
467581
466545
465276
464442
464450
467789
465740
465494
465995
466917
465226
464601
465996
464871
467199
465472
465596
461891
466938
466843
467577
465080
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FullVita Suplement diety
RODZINA ZDROWIA
FUNBAKE
Fundacja Fortis
GARDELIE
GARDELIE
GASTRO-DISH VC 690
GASTRO-FLOOR VC 640
GASTRO-SEPT VC 620
GD GREAT DIGITAL
GDA SolidMat
gioco
GLOBAL Global sp. z o.o. - sp.k.
GRILLPOL VC 243
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z MANGO Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z TRUSKAWKAMI Z.Grycan JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ JOGURTOWE
Z WIŚNIAMI Z.Grycan JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
HANKA
HEPATIL SLIM
HOPLALA
hotelservice Odplamiacz VC 510
hotelservice Polimer VC 575
hotelservice Stal szlachetna VC 560
hotelservice Wykładziny dywany
szamponowanie VC 572
Idea Lending
IMBISEPT
impossible ENERGY DRINK
incore
INFO-PROTECT
INFO-PROTECT
INFORMAL KITCHEN
instal RZESZÓW
ITALIANKA
K KONDRAT WINA WYBRANE
KARPIŃSCY ZAKŁAD POGRZEBOWY
Ostatnia Posługa ROK ZAŁOŻENIA 1991
KŁODZKIE SPA
KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY
PYSZNE CIACHO Z NADZIENIEM
OWOCOWYM O SMAKU POMARAŃCZOWYM
KT FASHION Fashion Jeans Wear
KURS NA GIŻYCKO
KURS NA GIŻYCKO
L LEWIATAN POLSKA SIEĆ HANDLOWA
LEKRAN
LENOR

2

466034
465615
466680
465699
465701
467259
467729
467731
466866
465497
463673
465110
467268

467214

467209

467213
462446
466927
467691
467733
467724
467726
467722
466289
467424
467562
467235
467504
467533
467875
463777
463767
467545
466673
467560

462139
467307
466908
466909
467458
467144
467697

Nr ZT13/2017
1

LIPOXON
LIPRO
Litorsal Biegunka
LOTUS PARFUMS
LUTIZEA COMPLEX
ŁaKOTKI
M MANUSTICO
M
M.E.A.L. GROCHÓWKA ŻOŁNIERSKA DP
mAccelerator
mAkcelerator
MANUFAKTURA Drobiu
MASARSKI STRAGAN
MASŁO Z MASELNICY
Maverick
mBox
MEATING POINT
Meta seta galareta DISCO
Meta seta galareta
MKS PIOTRKOWIANIN 1997
MODERN CHINA RESTAURANT
MP SOLE
mTech
mVentures
MY WORLD MY RULES
N NAGŁOWSKI
N’GINE NIE PIŁEŚ NIE JEDŹ
NANO GLASS VC 176
NANO ORANGE VC 241
NANO SAN VC 112
neorock
NO10
Oma Najlepsza w kuchni
Omegaflex
OPERON
Papier antykorozyjny VCI Maverick
M50 Military
Papier antykorozyjny VCI Maverick
M70 Military
PARÓWKA NA RAZ
pase łączy nas jakość
PATENTBOX
PATOLAB
PATRIOTA ENERGY DRINK
NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY
pellisan
PH PRIMAVERA HOME LUXURY OF LIVING
PHILIP MORRIS SINCE 1847 PM ROLL YOUR
OWN BLUE QUALITY DARK TOBACCO
PIEGUŚ NORDIS
PIIT
Pizzeria BolzAno Pizza & Pasta

2

466943
464504
465748
464493
467422
466928
466177
467689
467625
467619
467615
467272
465437
465842
465231
467695
464421
464872
464869
466067
465697
466117
467730
467688
465877
467167
466440
467308
467304
467283
464622
467617
467582
465398
462289
461784
461785
464090
459503
467246
467234
463235
465973
464669
461786
467518
467415
466392

Nr ZT13/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

PL983 Cuiaviae Superlative
Planeta Klocków
PLASMAPEN
PLAST BOX
POBILAN
polecana wizazystka.pl
POLOŻYCZKA A Ty ile POLOżyczysz?
POLSKA BEZPIECZEŃSTWO
POM BRODNICA
POSitive Cinema
PRACOWNIA URODY
Probis
prochownia A.D. 1853
PSA FINANCE
RED DEVIL
Red Pharma Laboratories
REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA
ARKADIUSZ MARTYNIUK
REH-MED OSTEOPATIA
REPAIR LASH°2
RESTAURACJA Mała
RIVOLI
ROAD SHOW
ROK ZAŁ. 1886 Krotoszyn
RZECZPOSPOLITA PTASIA
S SAMSARA
SAFE & FUN
SALANO
Sasanka NA CO DZIEŃ
SCORPIO
SEA CEPTOR
Sedina horse show
Sempre
SENSICLEAN
SEZAMKOWE NOWINKI
sfumato
Shiny Garage with passion for cars
SINUSAL
SMELPOL VC 440
SOK JABŁKO + BURAK
Sokół biznesu
sportujmy.pl
Sprawdź, czy nie szukasz
SZARA STREFA
ŚMIESZKA
T telgam
Tarot Bułhakowa
TAURON SERWIS

79

2

1

2

464141
467233
466139
463545
466624
467282
466484
466971
462050
467770
460880
466476
467873
464934
467049
463731

TEGIEL
TERMORAD
Teyli
T-LOVE
TO BLAB US
To Tu dumplingsbar
TONY ZDROWIA
TOP TOOLS
TORUNIAK
TOVA
TOZ
TRANSITION TECHNOLOGIES
TRILO
trizer
Turbofelek
Unique Recipe GULASZ ANGIELSKI
Oryginalna Receptura wyborny smak
URO PROTECT COMFORT DRYNESS SAFETY
USKE
VA TOVA
VC 150
VC 175
VC 225
VC 242
VC 243
VC 440
VC 510
VC 533
VC 540
VC 544
VC 570
VC 571
VC 576
Viem.pl
VIPLAST
WIADOMOŚCI HANDLOWE MARKET ROKU
WIKTORIA
WOLE
WYLUZUJ
YONELLE LIQUID CREAM-FILLER
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
ZACZĘŁO SIĘ W RADOMIU CZERWIEC’76
ZATOKA PIĘKNA
ZATOKA PIĘKNA
ZEK
żądza pieniądza w radiu zet
Żyj Biovitalnie

466233
466494
467025
467153
467643
457067
461923
465513
467203
466433
461004
464116
464580
463624
466091

467302
466905
464879
467090
464435
467048
464501
467324
466910
467046
464576
467508
465833
466976
466485
465629
460966
467808
467104
467628
466504
467264
463655
464457
467041
466328
464420
466780
467612
467780
465574

464089
465761
466155
466431
467301
467306
467305
467266
467269
467261
467749
467759
467747
467751
467757
467746
467736
466949
464122
466694
464830
467653
466223
466672
467897
461323
465636
465637
465378
466646
465946

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.
1333473
1333576
1333598
1333717

KAS
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
6
CNHTC
CFE: 01.01.08, 24.11.25, 26.13.25
7, 37
euroopt
CFE: 26.04.18, 27.05.02, 29.01.12
35, 39, 43
IDEEN WELT
CFE: 04.02.01, 26.01.16,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
27.05.01
11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 34

1334345
1334346
1334390

ColorMix
CFE: 19.01.04, 27.05.01, 29.01.15
Alpina ColorMix
GOALSEEKY
CFE: 27.05.01

2, 7, 16, 19, 37
2, 7, 16, 19, 37
25

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

2

1333717,

3

1333717

4

1333717

5

1333717

6

1333473,

1333717
1333717,

1334345,

1334345,

1334346

1334345,

1334346

7

1333576,

8

1333717

9

1333717

10

1333717

11

1333717

12

1333717

14

1333717

15

1333717

16

1333717,

17

1333717

18

1333717

19

1333717,

20

1333717

21

1333717

22

1333717

23

1333717

24

1333717

25

1333717,

26

1333717

27

1333717

28

1333717

34

1333717

35

1333598

37

1333576,

39

1333598

43

1333598

1334345,

1334346

1334390

1334345,

1334346

1334346

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.
401922

METOXIT (2016 09 28)

1235248
1288399

GILBERT (2016 12 22)
LOEWE (2016 12 08)
CFE: 03.01.01, 27.05.01
7, 8, 11, 21
MUSSO (2016 12 16)
CFE: 27.05.17
12
KAEL (2016 08 04)
CFE: 25.03.01, 26.01.03, 26.03.04, 29.01.13
9
Maxi Milano (2016 11 15)
25, 35
Conte Ottavio Piccolomini
32, 33
dAragona s.r.l. (2016 11 10)
geoperf outstanding properties
(2016 10 13, 2016 04 25)
CFE: 27.05.01, 29.01.14
1, 2, 6, 40, 42
CASA MUSICA THERE’S NOTHING IN THE WAY
(2016 11 14, 2016 05 20)
CFE: 26.01.18, 26.11.07,
33, 41, 43
27.05.10, 29.01.12
TIRELOG (2016 11 15, 2016 05 20)
9
LYTT LABS (2016 12 07, 2016 11 08)
CFE: 26.11.25, 27.05.22
14
1960 la Rhea (2016 06 29, 2016 05 18)
CFE: 24.01.05, 27.05.24, 29.01.13
7, 9, 11, 29,
30, 32
FILOMURO
6, 19, 20
(2016 10 06, 2016 09 28)
L’ATELIER (2016 07 07, 2016 01 26)
CFE: 02.09.04, 26.01.03,
16, 35, 36, 38,
27.05.01, 29.01.13
39, 41, 42
2016 08 29)
CFE: 28.03.00
25
IVERIONI (2016 11 21)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
AKTIDERM (2016 07 07, 2016 06 24)
3, 5,
44
Sweet Berry (2016 09 23, 2016 03 31)
CFE: 03.13.01, 27.05.02, 29.01.13
25, 35

1333472
1333476
1333502
1333503
1333524
1333593

1333624
1333645
1333653
1333668
1333716
1333749
1333809
1333881
1333945

1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 17,
19, 20, 21
5

1333947
1333949
1334022
1334035
1334052
1334065
1334067
1334156
1334166
1334171
1334237
1334324
1334385
1334400
1334419
1334426
1334446
1334477
1334487

Shelinks (2016 09 04)
CFE: 27.05.01
9, 14
ECOVODKA (2016 10 20, 2016 08 31)
CFE: 24.05.01, 24.15.01,
33
28.05.00
S LAB (2016 10 28)
CFE: 26.04.06, 27.05.01
9, 18, 25, 28, 35, 41
TABA EC (2016 12 16)
CFE: 05.05.20, 25.07.20, 26.04.02,
34
28.01.00, 29.01.14
2016 12 01, 2016 08 03)
CFE: 03.04.18, 21.03.01
33
ROXIPER (2016 12 27, 2016 06 29)
5
PEMIROS (2016 12 27, 2016 06 29)
5
Bonavi (2016 12 05)
CFE: 02.09.01, 27.05.02
5, 30
NikoMag (2016 10 10)
CFE: 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
1, 19
Brise plus (2016 11 02, 2016 07 20)
CFE: 27.01.01
10, 12
Spruzzo (2016 12 14)
33
wellead (2016 11 21)
10
EUROBIMBI (2016 11 14)
CFE: 01.05.01, 27.05.08, 29.01.15
12, 24, 35
M. Sobre (2016 06 23)
CFE: 27.05.13
16, 21
QIAODAN (2016 08 29)
25
COLORS (2016 11 14)
CFE: 26.04.03, 27.05.01
11
Q10 plus C ENERGY (2016 12 06, 2016 11 16)
CFE: 25.07.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
3
haday (2016 04 29)
CFE: 01.15.09, 07.01.24
29, 30, 33
Max original leather (2016 10 10)
CFE: 27.05.10
3, 18, 25, 35, 39

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

401922,

1333524,

1334166

2

401922,

1333524

3

401922,

1333881,

1334446,

1334487

5

1235248,

1333881,

1334065,

1334067,

1334156

1333947,

1334022

1334022,

1334419,

1334487

6

401922,

1333524,

1333668

7

401922,

1288399,

1333653

8

1288399

9

401922,

1333476,

1333624,

1333653,

10

1334171,

1334324
1334426

11

401922,

1288399,

1333653,

12

1333472,

1334171,

1334385

14

1333645,

1333947

16

1333716,

1334400

17

401922

18

1334022,

1334487

19

401922,

1333668,

20

401922,

1333668

21

401922,

1288399,

1334400

1333749,

1333945,

24

1334385

25

1333502,

28

1334022

29

1333653,

1334477

30

1333653,

1334156,

1334166

1334477

32

1333503,

1333653

33

1333503,

1333593,

1333809,

1333949,

1334052,

1334237,

34

1334035

35

1333502,

1333716,

1333945,

1334022,

1334385,

1334487

36

1333716

38

1333716

39

1333716,

40

1333524

41

1333593,

1333716,

42

1333524,

1333716

43

1333593

44

1333881

1334487
1334022

1334477

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.
457943
461028
455403
461949
461848
465145
462468

464711
460829
461239
463096
461154
461154
461154
461714
462949

ARCADIS N.V.
2017 01 10
35, 36, 37, 41
B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
2017 01 24
39, 43
NATUMI GmbH
2017 01 23
29, 30, 31, 32
Chanel SARL
2017 02 07
16, 25
IMPERIAL S.P.A.
2017 02 07
25
SUCHOLAS ROMAN FIRMA HANDLOWA
2017 02 11
25, 28, 35
PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZY PANIFEX
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 03 03
30, 35, 43
ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 02 28
30
FATBOY THE ORIGINAL B.V.
2017 03 03
20, 35
EFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 03
32
CROSS JEANSWEAR GMBH
2017 03 03
25
BIOLINE REAGENTS LIMITED
2017 03 06
3, 5
OLIVER 2 S.R.L.
2017 03 06
3, 5
PHARMA STULLN GMBH
2017 03 06
5
Beiersdorf AG
2017 03 02
3
LAVERANA GMBH & CO. KG
2017 03 06
3

462949
461278
458186

462153
458003
462016
462242
462243
459367
462720
460894
461017
464723
464351

AVRIL LAVIGNE MUSIC & ENTERTAINMENT LLC
2017 03 06
3
CLARIANT AG
2017 03 06
1, 5, 35
MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA,
ORZECHOWSKI JAROSŁAW PUCCINI EYEWEAR
SPÓŁKA CYWILNA
2017 03 06
9
KORALEWSKA AGATA
2017 03 03
30, 43
INTERSNACK PROCUREMENT B.V.
2017 03 06
30
STRZYKALSKI ANDRZEJ P.H.U. ANDPOL
2017 03 02
20, 22, 35, 39
SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 02
35, 41, 42
SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 02
35, 41, 42
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
2017 03 02
5
GEOPOST S.A.
2017 03 03
35, 38, 42
GENDERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 04
17, 19
MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI
2017 03 06
35
ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 06
30
DUSZEWSKI JAKUB
2017 03 13
30

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.
1235283

CAMPOMAR, S.L.
2017 03 13

3
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

12/2017

54

467440

(540) smariee

(540) smartee

