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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 3 kwietnia 2017 r.

Nr ZT14

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.
457773
(220) 2016 06 13
SPATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KITI

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 43 prowadzenie barów szybkiej obsługi, kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(210) 460155
(220) 2016 08 10
(731) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec
(540) A & K LUXURY MARKETING
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze i plakaty z papieru lub
kartonu, albumy, bilety, broszury, czasopisma - periodyki,
druki i blankiety formularzy, etykiety, foldery, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, materiały drukowane, notatniki
- notesy, notesy podręczne, prospekty, publikacje drukowane, ulotki, wydruki graficzne, 35 usługi agencji reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, marketing,
usługi agencji public relations, tworzenie i publikowanie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej - usługi reklamowe
świadczone w szczególności za pośrednictwem Internetu,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, projektowanie materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury,
ulotki, rozlepianie plakatów reklamowych, obróbka tekstów,
organizowanie prezentacji, wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania
w zakresie patronatu, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie hotelami, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów,
warsztatów, szkoleń, zjazdów, seminariów, sympozjów, przyjęć, balów, usługi tłumaczeniowe, usługi w zakresie obsługi
w językach obcych, fotografie, fotoreportaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi reporterskie,

produkcja mikrofilmów, rozrywka, informacje o rozrywce, informacje o imprezach rozrywkowych, informacje o rekreacji,
rozrywka - widowiska, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe oraz sportowe, targi i wystawy, rezerwacja miejsc na spektakle, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, informacje o edukacji, nauczanie, usługi edukacyjne, instruktaże, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania.
(210) 460173
(220) 2016 08 11
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
KARPATKA pyszna klasyka

(531)

05.05.21, 05.07.08, 08.01.11, 08.01.15, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa
do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka,
ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, kremy [nadzienia], proszki
do wyrobu ciast.
461800
(220) 2016 09 21
KORONA-KOSMETYKI DOROTA SKWIERCZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) MISUMI24.PL
(210)
(731)
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(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalającej nabywcy wygodnie je oglądać i kupować,
takich jak kosmetyki, kremy kosmetyczne, perfumy, wody
toaletowe, dezodoranty, mydła, pasty do zębów, szampony, preparaty do pielęgnacji ciała i włosów, płyny do kąpieli,
preparaty i akcesoria do makijażu, akcesoria kosmetyczne, artykuły chemii gospodarczej, płyny do mycia, proszki i płyny
do prania, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze do użytku domowego poprzez platformę internetową oraz w tradycyjnym sklepie w ilościach detalicznych oraz w hurtowni.
462014
(220) 2016 09 27
BETTERWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BetterStyle

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia, płyny do płukania tkanin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia
podłóg, środek do czyszczenia czajników, środki do czyszczenia toalet, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, mydło pielęgnacyjne, tabletki
do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do czyszczenia dywanów, proszki i żele
do prania, odplamiacze, 5 odświeżacze powietrza, 21 przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki do użytku
domowego lub kuchennego, deski do krojenia do użytku
kuchennego, formy do pieczenia, przybory do pieczenia,
gąbki do użytku domowego, gąbki kuchenne, mopy, końcówki do mopów, miotły.
462100
(220) 2016 09 29
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ 1763 Z serca fabryki Listki waflowe
w deserowej czekoladzie Kruche i delikatne
(210)
(731)
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(531) 08.01.12, 08.01.22, 25.01.13, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle.
462324
(220) 2016 10 05
MIŚKIEWICZ JAROSŁAW OŚRODEK MIKROCHIRURGII
I TERAPII OKULISTYCZNEJ OKO. M, Wrocław
(540) OKO.M

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży okularów, soczewek okularowych, soczewek kontaktowych, soczewek antyrefleksyjnych, soczewek korekcyjnych, opraw okularowych
oraz akcesoriów do wymienionych towarów, usługi sprzedaży płynów do pielęgnacji soczewek i suplementów ochrony
oczu, usługi sprzedaży pomocy optycznych, 44 usługi medyczne w zakresie okulistyki, usługi chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia chorób oczu, diagnostyka okulistyczna,
konsultacje medyczne, usługi optyczne.
462332
(220) 2016 10 05
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CAPTAN 80 WG

(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki i preparaty ochrony roślin:
chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
462787
(220) 2016 10 17
EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUDECO
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja
materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów,
broszur, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, handlowe wyceny,
księgowość, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing jako doradztwo handlowe, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zestawienia statystyczne,
36 administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, operacje finansowe, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, transakcje
finansowe, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nie(210)
(731)
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ruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, inwestowanie w nieruchomości, powiernictwo nieruchomości,
zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi komercjalizacji nieruchomości w zakresie poszukiwania najemców i dzierżawców komercyjnych,
usługi sprzedaży nieruchomości, usługi sprzedaży mieszkań
i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi
sprzedaży nieruchomości komercyjnych z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości
mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, doradztwo architektoniczne, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.
463031
(220) 2016 10 24
PONIKOWSKI MARIUSZ ZAKŁAD GASTRONOMICZNY
BUONISSIMO SPAGETERIA E PIZZERIA KLUCHY
Z PUCHY, Żuromin
(540) kluchy z Puchy

(210)
(731)

(531) 02.01.11, 27.05.04, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi w zakresie gastronomii świadczone
w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi, stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach typu
fast - food, restauracjach samoobsługowych, barach sałatkowych i innych punktach gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(katering), wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy
stołowej, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, organizowanie przyjęć
okolicznościowych.
(210) 463191
(220) 2016 10 26
(731) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT
(540) superbet

(531) 27.05.01, 29.01.12, 21.03.01
(510), (511) 41 zakłady, prowadzenie gier losowych dla wielu
graczy, usługi hazardowe on-line, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi
w zakresie zakładów piłkarskich, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, bukmacherstwo
[przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], udostępnianie
obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, usługi kasyn online,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, produkcja programów
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radiowych i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
kasyn, organizacja imprez sportowych, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(210) 463194
(220) 2016 10 26
(731) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT
(540) SUPERBET
(510), (511) 41 zakłady, prowadzenie gier losowych dla wielu
graczy, usługi hazardowe on-line, usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi
w zakresie zakładów piłkarskich, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, bukmacherstwo
[przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], udostępnianie
obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, usługi kasyn online,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
kasyn, organizacja imprez sportowych, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(210) 463261
(220) 2017 01 13
(731) CHAŁUPA LESZEK, Elbląg
(540) PPA D-102
(510), (511) 1 akceleratory do przyspieszania reakcji chemicznych, bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien
do gorących kąpieli, bezchlorowe mieszaniny utleniające
do basenów, bezchlorowe mieszaniny utleniające do spa,
biochemiczne substancje [inne niż do celów medycznych],
chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne preparaty
do uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki
oczyszczające do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemiczne środki oczyszczające gaz, chemiczne
środki pomocnicze do przemysłu włókienniczego, chemiczne środki pomocnicze do przemysłu papierniczego, chemiczne środki rozjaśniające do użytku przemysłowego, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w nauce, chemiczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substancje
do użytku w produkcji, chemikalia czyszczące, chemikalia
do celów oczyszczania wody, chemikalia do chromatografii,
chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku przemysłowego, chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym, chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, chemikalia do stosowania w procesach
uzdatniania wody, chemikalia do uzdatniania wody, chemikalia do użytku w basenach, chemikalia do użytku w kąpielach zanurzeniowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia do użytku w przemyśle agrochemicznym,
chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, chemikalia do użytku w produkcji farmaceutyków, chemikalia
do użytku w przemyśle mikroelektronicznym, chemikalia
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia przemysłowe, chemikalia stosowane w patologii [inne niż medyczne i weterynaryjne], chemikalia używane do produkcji materiałów lub
tkanin, chemikalia używane w rolnictwie, chloran sodu, chlorany, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do dezynfekcji
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wody, dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych,
dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do obróbki masy papierniczej, dodatki chemiczne do pestycydów,
dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych stosowanych
w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do płynów
wiertniczych, dodatki chemiczne do produktów naftowych,
dodatki chemiczne do spoiw stosowanych w odwiertach
naftowych, dodatki chemiczne do stabilizacji otworów
wiertniczych w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne
do stosowania przy wierceniu podziemnych szybów gazowych, dodatki chemiczne do stosowania w wierceniu, dodatki chemiczne do stosowania przy remoncie kapitalnym
podziemnych szybów, dodatki chemiczne do stosowania
w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do użycia
w płuczkach wiertniczych, dodatki chemiczne do użytku
w wierceniu podziemnych szybów naftowych, dodatki chemiczne do użytku w oczyszczaniu wody, dodatki chemiczne
do użytku w przemyśle, dodatki chemiczne do użytku w realizacji podziemnych szybów gazowych, dodatki do wody
do druku offsetowego, katalizatory chemiczne stosowane
w oczyszczaniu gazów syntezowych i olefinów, katalizatory
chemiczne stosowane w eksploatacji zakładów produkcyjnych syntezy metanolu, katalizatory biochemiczne, katalizatory, katalizatory do krakingu stosowane w przemyśle naftowym, katalizatory do krakowania węglowodorów, katalizatory
do procesów chemicznych i biochemicznych, katalizatory
do stosowania w procesach chemicznych, katalizatory
do użytku w produkcji przemysłowych środków chemicznych, katalizatory do użytku w procesach niebiologicznych,
katalizatory do użytku w procesie rafinacji węglowodorów,
katalizatory do użytku w produkcji gumy, mieszaniny chemiczne do obróbki tkanin, mieszaniny chemiczne do pochłaniania węglowodorów, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym wodno-lądowym,
mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny chemiczne do wytwarzania papieru, mieszaniny chemiczne do wykańczania tkanin, mieszaniny
czyszczące w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, mieszaniny odczynników chemicznych inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny
odczynników chemicznych w formie zestawów inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny
ozonu i tlenu, inne niż do celów medycznych, mieszanki
chemiczne do użytku w wierceniu szybów i ich konserwacji,
mieszanki chemiczne do kontroli wycieku niebezpiecznych
odpadów, nadchlorany, nadtlenki nieorganiczne do użytku
w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce
leśnej, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania wody
pitnej, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania ścieków, nieorganiczne substancje chemiczne do celów przemysłowych, nieorganiczne substancje chemiczne do użytku
naukowego, nieorganiczne związki chemiczne, odczynniki
chemiczne do celów naukowych inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne
do celów niemedycznych, odczynniki chemiczne do celów
laboratoryjnych inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do określania podatności
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do odkażania gazów, odczynniki chemiczne do oczyszczania gazów, odczynniki chemiczne
do stosowania w biotechnologii inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do użytku w diagnozie inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do identyfikacji
mikroorganizmów, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do badania zawartości
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chloru, odczynniki chemiczne dla biologii molekularnej inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki analityczne [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku w testach analitycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do użytku w identyfikacji drożdży przy użyciu asymilacji cukrów, odczynniki
chemiczne do użytku w przemyśle, odczynniki chemiczne
do użytku w badaniach genetycznych, odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
odczynniki chemiczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odczynniki chemiczne stosowane z analizatorami immunologicznymi inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne do celów naukowych,
odczynniki diagnostyczne nie do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne inne niż
do użytku w laboratoriach medycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii
klinicznej i mikrobiologii, odczynniki diagnostyczne inne niż
do użytku medycznego, do sprzedaży w zestawach, odczynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego,
odczynniki diagnostyczne in vivo do użytku naukowego,
odczynniki do analiz chemicznych, odczynniki do analiz bakteriologicznych wody kultur [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do amplifikacji
kwasu nukleinowego [inne niż do celów medycznych], odczynniki do analizy chemicznej, odczynniki do analiz mikrobiologicznych [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki do badań do użytku przemysłowego, odczynniki do badań [inne niż do użytku medycznego], odczynniki do badań medycznych, odczynniki do badań naukowych, odczynniki do celów przemysłowych,
odczynniki do celów naukowych, odczynniki do badania
na odporność inne niż do użytku medycznego, odczynniki
do celów badawczych, odczynniki do badań naukowych lub
medycznych, odczynniki do testów chemicznych [inne niż
medyczne lub weterynaryjne], odczynniki do stosowania
w urządzeniach naukowych do analizy chemicznej i biologicznej, odczynniki do testowania roztworów wodnych [inne
niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do testowania sterylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania sterylności farmaceutyków i wstrzykiwanych roztworów, odczynniki do testowania wody,
odczynniki do użytku naukowego, odczynniki do użytku
w analizach [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach geofizycznych, odczynniki do użytku w analizach środowiskowych,
odczynniki do użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], odczynniki do użytku w badaniach geofizycznych,
odczynniki do użytku w próbach analitycznych [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego], odczynniki
do użytku w procesach biologicznych [inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych], odczynniki do użytku
z analizatorami [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki do wytrawiania do użytku
przemysłowego, odczynniki do wytrawiania do użytku
w produkcji, odczynniki i preparaty diagnostyczne, z wyjątkiem tych do użytku medycznego i weterynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, odczynniki
laboratoryjne [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego przy analizowaniu węglowodorów, odczynniki
używane do badań środowiskowych, odczynniki używane
do testów diagnostycznych [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], płuczki wiertnicze do użytku w wierceniu szybów naftowych, dodatki chemiczne do płuczek
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wiertniczych, płuczki do wiercenia skał, płyny do użytku
w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach naftowych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach gazowych, płyny do użytku w transporcie
materiałów cząsteczkowych w szybach geotermalnych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych
w studniach wodnych, płyny do wiercenia skał, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do iłowych płuczek
wiertniczych, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do papieru, pochłaniacze gazów jako substancje
aktywne, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty
chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do biologicznej obróbki ścieków, preparaty chemiczne
do celów naukowych [innych niż do użytku medycznego
lub weterynaryjnego], preparaty chemiczne do oczyszczania wody, preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle
spożywczym, preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu papieru, preparaty chemiczne do użytku w produkcji
środków farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku
przy obróbce odwiertów, preparaty chemiczne do użytku
przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty chemiczne
do użytku przy zmiękczaniu wody, preparaty chemiczne
do użytku przemysłowego, preparaty chemiczne do wiązania gazowych odpadów przemysłowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się tłuszczu w ściekach, preparaty
chemiczne do zapobiegania gromadzenia się tłuszczu
w tłuszczownikach, preparaty chemiczne do zapobiegania
patogennym infekcjom u roślin, preparaty chemiczne do zobojętniania wody, preparaty chemiczne przeznaczone
do oczyszczania wody w basenach pływackich, preparaty
chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, preparaty chemiczne stosowane w produkcji biocydów, preparaty diagnostyczne do celów naukowych, preparaty diagnostyczne
do użytku naukowego lub badawczego inne niż do użytku
medycznego, preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, preparaty diagnostyczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne stosowane w pracach naukowych, preparaty
do biologicznego oczyszczania wody, preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do klarowania, preparaty do oczyszczania
gazu, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, preparaty oksydacyjne, produkty chemiczne
do celów biotechnologicznych [przemysłowe], produkty
chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne
do oczyszczania ścieków, produkty chemiczne do oczyszczania wody w basenach spa (z możliwością pływania), produkty chemiczne do płuczek wiertniczych, produkty chemiczne do płynów wiertniczych, produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości owoców, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości warzyw,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów
ciętych, produkty chemiczne do stosowania w wodnych systemach grzewczych, produkty chemiczne do utrzymywania
świeżości i konserwacji żywności, produkty chemiczne
do uzdatniania wody pitnej, produkty chemiczne do uzdatniania wody, produkty chemiczne do zmiękczania wody,
produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin,
produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, produkty chemiczne stosowane do separacji [inne niż medyczne lub weterynaryjne], produkty chemiczne stosowane
w przemyśle, przemysłowe nieorganiczne środki chemiczne,
przemysłowe substancje chemiczne stosowane w uzdatnianiu wody chłodzącej w obiegowych systemach chłodzą-
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cych, przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji
lakierów, przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji pokostów, przemysłowe środki chemiczne wskazujące
na ukończenie procesu sterylizacji, sole sodowe [preparaty
chemiczne], sole sodowe (związki chemiczne), środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do analizy laboratoryjnej, oprócz
środków do celów medycznych i weterynaryjnych, środki
chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne do badania
wody, środki chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne do kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, środki chemiczne do obróbki odpadów, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane w basenach, środki
chemiczne do oczyszczania wody, środki chemiczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, środki chemiczne do produkcji papieru, środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciw pasożytnicze], środki chemiczne do stosowania
w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do stosowania
w akwariach, środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, środki chemiczne do uzdatniania wody zęzowej, środki chemiczne do użytku w akwariach [inne niż farmaceutyki], środki chemiczne
do użytku w przemyśle papierniczym, środki chemiczne
do użytku w obróbce materiałów włókienniczych [inne niż
do prania], środki chemiczne do użytku w akwariach [inne
niż środki farmaceutyczne], środki chemiczne do użytku
w przemyśle gazowniczym, środki chemiczne do użytku
w produkcji kosmetyków, środki chemiczne do użytku
w wierceniu szybów, środki chemiczne do użytku w rafinacji
ropy naftowej, środki chemiczne do użytku w rafinacji ciekłych węglowodorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle rafineryjnym, środki chemiczne do użytku w branży
petrochemicznej, środki chemiczne do użytku w wierceniu
szybów geotermalnych, środki chemiczne do użytku w tworzeniu odwiertów gazowych, środki chemiczne do użytku w obróbce ciekłych węglowodorów, środki chemiczne
do użytku w przemyśle naftowym, środki chemiczne
do użytku w tworzeniu odwiertów naftowych, środki
chemiczne do zastosowania w produkcji, środki chemiczne stosowane jako dodatki w procesie obróbki w branży
petrochemicznej, środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane w neutralizowaniu substancji radioaktywnych, środki
do płukania systemów chłodniczych, środki do płukania systemów grzewczych, środki do uzdatniania wody, środki
do uzdatniania wody w akwariach, środki do zwalczania
drobnoustrojów stosowane w produkcji, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do -], środki kontroli filtracji do płynów wiertniczych do szybów podziemnych, środki kontroli
filtracji do płynów do remontu podziemnych odwiertów,
środki kontroli filtracji do płynów do wykańczania podziemnych odwiertów, środki modyfikujące w postaci mieszanek
chemicznych, substancje chemiczne do analiz w laboratoriach, substancje chemiczne do analiz naukowych [inne niż
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medyczne lub weterynaryjne], substancje chemiczne
do analiz laboratoryjnych [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], substancje chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], substancje
chemiczne do celów przemysłowych, substancje chemiczne
do ochrony środowiska, substancje chemiczne do oczyszczania wody, substancje chemiczne do stosowania w opracowywaniu produktów biotechnologicznych, substancje
chemiczne do stosowania w biotechnologicznych procesach produkcyjnych, substancje chemiczne do stosowania
w akwakulturze, substancje chemiczne do tłumienia nieprzyjemnego zapachu wody, substancje chemiczne
do tłumienia smaku wody, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów trujących, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów cuchnących,
substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów trujących, substancje chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do usuwania zanieczyszczeń z rozpuszczalników do obróbki gazów, substancje chemiczne
do użytku w rozpuszczaniu gazów toksycznych, substancje
chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchnących,
substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów
trujących, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku
w przemyśle wydobycia ropy naftowej, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów cuchnących, substancje chemiczne do użytku w procesach bioluminescencyjnych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle
biochemicznym, substancje chemiczne przeciw pleśni
do zapobiegania rozrostowi pleśni, substancje chemiczne
stosowane do klarowania wody, substancje chemiczne stosowane w klarowaniu wody, substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, substancje chemiczne jako składniki do użytku w procesie produkcyjnym, substancje
chemiczne używane w wiertnictwie naftowym, substancje
diagnostyczne inne niż do celów medycznych, substancje
do celów naukowych, substancje do kontrolowania wzrostu
wodorostów, substancje do oczyszczania płynów, substancje do oczyszczania gazów, substancje do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceutyczne], substancje do użytku
w laboratoriach, surowe środki chemiczne, utleniacze jako
dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], preparaty chemiczne do uzdatnianie wody, utleniacze chemiczne stosowane do produkcji obwodów drukowanych, wodorosiarczyn
sodu.
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nych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
463464
(220) 2016 11 03
BOSFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) beesyr
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, nabiału, w szczególności
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów,
śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
wymienionych w klasie 29 pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie i w sklepie internetowym z napojami bezalkoholowymi, napojami dietetycznymi oraz ze słodyczami.
(210)
(731)

463467
(220) 2016 11 03
SAVOIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Savoir Potrzeby zmieniamy w korzyści

(210)
(731)

463459
(220) 2016 11 03
MODULARIS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) modularis

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(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, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachet-

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi outsourcingu - polegające na wydzielaniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych
realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie
ich do wykonania innym podmiotom, usługi merchandisingu polegające na oddziaływaniu na zachowania klientów
poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
organizowania wystaw i pokazów w celach reklamowych
i promocyjnych, reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badania rynku, usługi marketingowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
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(210) 463486
(220) 2016 11 03
(731) TUSZKO DANIEL, Kaputy
(540) Pierwiastek życia JODAVIT
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w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu
oraz z wykorzystaniem Internetu, usługi reklamowe: reklama
wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa, reklama poprzez
sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
promocja wyrobów.
463717
(220) 2016 11 09
PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA
JAWNA, Inowrocław
(540) Polskie Chleby Cenne - Dukat
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(210)
(731)

(531) 02.07.12, 01.15.15, 27.01.01, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty
farmaceutyczne zawierające jod, naturalne preparaty i lekarstwa na bazie jodu, preparaty odżywcze i uzupełniające,
w tym zawierające jod, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające jod, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze z jodem,
zdrowa żywność, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, dietetyczne napoje, środki zmniejszające apetyt
oraz regulujące przemianę materii i gospodarkę tłuszczową
organizmu ludzkiego, herbaty lecznicze, odchudzające i ziołowe, zioła i napary lecznicze, nalewki, preparaty medyczne
do odchudzania, dodatki odżywcze, dodatki spożywcze,
dietetyczne i proteinowe, preparaty parafarmaceutyczne
uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, jod i preparaty jodowe, 32 wody mineralne,
źródlane i gazowane, w tym wzbogacone jodem oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet towarów
takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające
jod, naturalne preparaty i lekarstwa na bazie jodu, preparaty
parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, jod, preparaty jodowe,
preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające jod,
minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające jod, dodatki odżywcze, spożywcze, dietetyczne i proteinowe, w tym zawierające
jod. zdrowa żywność, dietetyczne substancje, napoje, żywność i artykuły spożywcze, w tym wzbogacone dodatkami,
zawierające składniki nowej żywności, artykuły spożywcze
uzupełniające z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, preparatów jodowych albo
oddzielnie albo w kombinacji, produkty i przetwory dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, dietetyczne i odżywcze
zamienniki posiłków, preparaty i substancje odżywcze, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi,
pierwiastkami śladowymi, preparatami jodowymi, produkty
i przetwory mięsne, ryby, ekstrakty mięsne, galaretki, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao,
ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, syropy z melasy,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, wody mineralne, źródlane i gazowane, w tym
wzbogacone jodem, napoje bezalkoholowe, napoje i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
dystrybutory i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry
i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę, dodatki
do wody, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo - eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu
marketingu i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw

463789
(220) 2016 11 10
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) ORLEN. Najbliżej

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje
napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych,
papierniczych, w sklepach z wydawnictwami, w barze,
snack-barze, restauracji, kawiarni, kafeterii, stołówce z posiłkami i napojami lub artykułami alkoholowymi, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, sprzedaż asfaltów, smoły, płynów
hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic
samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących
i antykorozyjnych, odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż wyrobów chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin, prowadzenie na terenie stacji
paliw sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, w zakresie
towarów artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi
w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont,
usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów
mechanicznych i usług świadczonych przez stacje benzynowe, usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja
materiałów promocyjno - reklamowych, także katalogów,
organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, rozpowszech-
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nienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, kreowanie wizerunku firmy,
usług i towarów, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rachunkowość, przygotowywanie list płac,
sprzedaż energii elektrycznej, 41 edukacja, informacja o edukacji, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi klubowe, kultura fizyczna, organizowanie
i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, szkoleń zawodowych i zjazdów, organizowanie konkursów, impresariat przy
organizowaniu spektakli, rozrywka, poradnictwo zawodowe,
42 usługi w zakresie badań naukowych i przemysłowych,
prace badawczo-rozwojowe i projektowe, programowanie
komputerowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne, projekty budowli, doradztwo budowlane, 43 usługi
związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie prowadzenia restauracji i hoteli, usługi w zakresie spraw
socjalnobytowych i czynności związane z czasowym zakwaterowaniem, przygotowywanie dań spożywczych (żywność
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa (katering), usługi
barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, kafeterie, posiłki w restauracjach, kafeteriach i stołówkach.
463794
(220) 2016 11 10
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) ORLEN Najbliżej

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje
napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach artykułów
spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, w sklepach z wydawnictwami, w barze, snack-barze,
restauracji, kawiarni, kafeterii, stołówce z posiłkami i napojami
lub artykułami alkoholowymi, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych,
sprzedaż asfaltów, smoły, płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic samochodowych, płynów
do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych, odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych sprzedaż wyrobów
chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin prowadzenie na terenie stacji paliw sklepów z artykułami pierwszej
potrzeby, w zakresie towarów artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw
oraz innych materiałów powszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji zarządzania programami lojalnościowymi
dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty
za paliwa do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje benzynowe, usługi reklamowe w zakresie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych,
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magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno - reklamowych, także katalogów, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
lub hurtowej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych,
kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rachunkowość,
przygotowywanie list płac, sprzedaż energii elektrycznej,
41 edukacja, informacja o edukacji, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe,
kultura fizyczna, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów,
sympozjów, szkoleń zawodowych i zjazdów, organizowanie
konkursów, impresariat przy organizowaniu spektakli, rozrywka, poradnictwo zawodowe, 42 usługi w zakresie badań
naukowych i przemysłowych, prace badawczo-rozwojowe
i projektowe, programowanie komputerowe, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, opracowywanie projektów
technicznych, doradztwo techniczne, projekty budowli,
doradztwo budowlane, 43 usługi związane z podawaniem
potraw i napojów, usługi w zakresie prowadzenia restauracji
i hoteli, usługi w zakresie spraw socjalnobytowych i czynności związane z czasowym zakwaterowaniem, przygotowywanie dań spożywczych (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa (katering), usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snackbary], kawiarnie, kafeterie, posiłki w restauracjach,
kafeteriach i stołówkach.
(210) 463826
(220) 2016 11 12
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540)

(531) 03.01.14, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne,
magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania
danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki
ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami
do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne,
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klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne,
gry automatyczne inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry
instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty i inne
akcesoria do gier i zabawek, 41 usługi w zakresie produkcji
radiowej, filmowej i telewizyjnej, usługi studiów filmowych,
telewizyjnych, radiowych i muzycznych, tworzenie scenariuszy filmowych, wynajem sprzętu i scenografii do realizacji
produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej i nagrań muzycznych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań
sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.
(210) 464260
(220) 2016 11 23
(731) LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Sopot
(540) L LAUDA AUDIO

(531) 01.05.12, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.21, 26.03.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, baterie elektryczne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku,
głośniki, gniazda, wtyczki i inne kontakty oraz złącza elektryczne, gramofony, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, megafony, membrany akustyczne, mikrofony, nadajniki
sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięków,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowania komputerowe nagrane, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płyty fonograficzne, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przewody akustyczne, przewody elektryczne, pulpity rozdzielcze, radia, radia samochodowe, rzutniki do slajdów, słuchawki na uszy, słuchawki
telefoniczne, regulatory prędkości do gramofonów, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia
rąk, szafki na głośniki, tablice ogłoszeń elektroniczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, tuby do głośników, tuby głosowe,
urządzenia do głosowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku,
sonometry, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia projekcyjne, wzmacniacze, 15 bębny, gitary, harmonie ręczne, instrumenty mu-
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zyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty
strunowe, klawiatura do pianin, klawiatury instrumentów
muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, pianina,
klawisze do pianin, struny do pianin, syntetyzatory, syntetyzatory muzyczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci wysyłkowej instrumentów muzycznych,
głośników, aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania
i reprodukcji dźwięku oraz innych akcesoriów muzycznych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 464494
(220) 2016 11 29
(731) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk
(540)

(531)

03.01.02, 03.01.23, 24.01.03, 24.11.18, 26.04.15, 26.04.02,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, usługi public
relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, miasta
i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek,
prospektów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników
reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych,
organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza miasta i gminy oraz podmiotów powiązanych
z miastem i gminą: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności
produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych,
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych
oraz usług promocji miasta i gminy organizowane lub współorganizowane przez miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz formach przekazu elektronicznego, usługi promocji
w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego w celu promocji miasta i gminy, organizowanie giełd,
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie
i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami, pokazami,
targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetar-
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gów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów
żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć
głowy, obuwia, pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych,
wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, produktów lokalnych,
regionalnych oraz towarów promujących miasto i gminę,
w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze
sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez
sieć komputerową, usługi wzornictwa przemysłowego w zakresie reklamy, gromadzenie i przetwarzanie danych, usługi
pośrednictwa pracy, 36 działalność finansowa, usługi związane z zarządzaniem i obrotem majątkiem nieruchomym
i infrastrukturą, dzierżawa nieruchomości, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, działalność inwestycyjnobudowlana (deweloperska), wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminy oraz nad
majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finansowa, pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych
z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd,
aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby rozrachunkowe, zasiłki i pomoc społeczna, 37 nadzór budowlany, informacja
budowlana, usługi budowlane, budownictwo specjalistyczne, naprawy, usługi instalacyjne, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, agencje informacyjne, łączność poprzez terminale komputerowe
i sieć komputerową, poczta elektroniczna, usługi transferu
danych, zapewnianie dostępu do baz danych, fora dla serwisów internetowych i społecznościowych, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, 39 transport osobowy
i towarowy, transport dzieci, transport osób starszych i niepełnosprawnych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja
energii elektrycznej, cieplnej, dystrybucja wody, 40 uzdatnianie wody (oczyszczanie wody), ścinanie i obróbka drewna,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu (przetwarzanie), recykling odpadów i śmieci, spalanie
śmieci i odpadów, 41 usługi w zakresie udzielania informacji
o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych,
imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych
oraz w zakresie organizacji wypoczynku, działalność kulturalna: usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia
i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali
z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości
okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii,
organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa, organizowanie zawodów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych, produkcja programów
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radiowych i telewizyjnych, wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe oraz wydawanie nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, działalność
rozrywkowa, działalność edukacyjna i opiekuńcza, prowadzenie placówek edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli
i szkół, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 42 projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, badania, ekspertyzy oraz inne usługi naukowe i techniczne, wzornictwo przemysłowe, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, analizy wody, audyt energetyczny, badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych
elektronicznych, digitalizacja dokumentów, hosting serwerów i stron internetowych, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie domów dziecka, domów integracyjno-rodzinnych,
prowadzenie pogotowia opiekuńczego, usługi w zakresie
organizacji obozów wakacyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na zebrania, hotele, bursy, rezerwacje miejsc noclegowych, hotele i schroniska dla zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
44 usługi medyczne, prowadzenie placówek ochrony zdrowia, informacja o zdrowiu i promocja zdrowia, prowadzenie
hospicjów i domów opieki, usługi w zakresie leczenia uzależnień, prowadzenie placówek pomocy psychologicznej, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, projektowanie krajobrazów,
usługi z zakresu szkółek roślin, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej, prowadzenie i nadzór
nad agencjami adopcyjnymi, działalność związana z usługami
pogrzebowymi i kremacyjnymi.
(210) 464499
(220) 2016 11 29
(731) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk
(540)

(531) 03.01.02, 03.01.23, 24.01.03, 24.11.18, 26.04.02, 26.04.15
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, usługi public
relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, miasta
i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek,
prospektów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama za po-
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średnictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników
reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych,
organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza miasta i gminy oraz podmiotów powiązanych
z miastem i gminą: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności
produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych,
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych
oraz usług promocji miasta i gminy organizowane lub współorganizowane przez miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz formach przekazu elektronicznego, usługi promocji
w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego w celu promocji miasta i gminy, organizowanie giełd,
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie
i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami, pokazami,
targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów
żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć
głowy, obuwia, pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych,
wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, produktów lokalnych,
regionalnych oraz towarów promujących miasto i gminę,
w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze
sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez
sieć komputerową, usługi wzornictwa przemysłowego w zakresie reklamy, gromadzenie i przetwarzanie danych, usługi
pośrednictwa pracy, 36 działalność finansowa, usługi związane z zarządzaniem i obrotem majątkiem nieruchomym
i infrastrukturą, dzierżawa nieruchomości, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, działalność inwestycyjnobudowlana (deweloperska), wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminy oraz nad
majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finansowa, pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych
z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd,
aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby rozrachunkowe, zasiłki i pomoc społeczna, 37 nadzór budowlany, informacja
budowlana, usługi budowlane, budownictwo specjalistyczne, naprawy, usługi instalacyjne, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, agencje informacyjne, łączność poprzez terminale komputerowe
i sieć komputerową, poczta elektroniczna, usługi transferu
danych, zapewnianie dostępu do baz danych, fora dla serwisów internetowych i społecznościowych, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, 39 transport osobowy
i towarowy, transport dzieci, transport osób starszych i nie-
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pełnosprawnych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja
energii elektrycznej, cieplnej, dystrybucja wody, 40 uzdatnianie wody (oczyszczanie wody), ścinanie i obróbka drewna,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu (przetwarzanie), recykling odpadów i śmieci, spalanie
śmieci i odpadów, 41 usługi w zakresie udzielania informacji
o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych
oraz w zakresie organizacji wypoczynku, działalność kulturalna: usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia
i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali
z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości
okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii,
organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa, organizowanie zawodów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe oraz wydawanie nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, działalność
rozrywkowa, działalność edukacyjna i opiekuńcza, prowadzenie placówek edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli
i szkół, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 42 projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, badania, ekspertyzy oraz inne usługi naukowe i techniczne, wzornictwo przemysłowe, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, analizy wody, audyt energetyczny, badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych
elektronicznych, digitalizacja dokumentów, hosting serwerów i stron internetowych, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie domów dziecka, domów integracyjno-rodzinnych,
prowadzenie pogotowia opiekuńczego, usługi w zakresie
organizacji obozów wakacyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na zebrania, hotele, bursy, rezerwacje miejsc noclegowych, hotele i schroniska dla zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
44 usługi medyczne, prowadzenie placówek ochrony zdrowia, informacja o zdrowiu i promocja zdrowia, prowadzenie
hospicjów i domów opieki, usługi w zakresie leczenia uzależnień, prowadzenie placówek pomocy psychologicznej, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, projektowanie krajobrazów,
usługi z zakresu szkółek roślin, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności prze-
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mysłowej, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej,
prowadzenie i nadzór nad agencjami adopcyjnymi, działalność
związana z usługami pogrzebowymi i kremacyjnymi.
(210) 464546
(220) 2017 01 13
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) KOLOROWY START

(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki
(książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty
pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze,
kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki,
mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier
do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe,
materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład
drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych
lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek
i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów.
(210) 464558
(220) 2016 11 30
(731) DUSZA NATALIA GYM HERO, Świlcza
(540) GYM HERO

Nr ZT14/2017

(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 24.15.01, 24.15.05, 26.13.25,
27.05.01, 26.07.15, 26.07.25, 26.04.03, 26.04.16, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 21 naczynia do mieszania koktajli (shakery),
25 topy (odzież), legginsy, szorty.
464600
(220) 2016 11 30
BORGIEŁ MACIEJ, KOPEĆ MARIUSZ VIANO SPÓŁKA
CYWILNA, Bestwina
(540) VIANO

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie do oświetlania, baterie solarne, baterie
słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne
do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne urządzenia do odstraszania kun,
elektroniczne urządzenia do odstraszania łasic, elektroniczne
urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia
do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia do odstraszania szczurów, 11 komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy
oświetleniowe, 35 administrowanie sprzedażą, eksport następujących towarów: baterie do oświetlania, baterie solarne,
baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie
słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia
do odstraszania gryzoni, elektroniczne urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia do odstraszania
łasic, elektroniczne urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne
urządzenia do odstraszania szczurów, komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne,
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe, reklama, usługi sprzedaży
detalicznej następujących towarów: baterie do oświetlania,
baterie solarne, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni, elektroniczne
urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne urządzenia
do odstraszania łasic, elektroniczne urządzenia do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania
ptaków, elektroniczne urządzenia do odstraszania szczurów,
komponenty do zestawów oświetleniowych, lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie
solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe,
usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: baterie
do oświetlania, baterie solarne, baterie słoneczne, baterie
słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, elektroniczne urządzenia do odstraszania gryzoni,
elektroniczne urządzenia do odstraszania kun, elektroniczne
urządzenia do odstraszania łasic, elektroniczne urządzenia
do odstraszania myszy, elektroniczne urządzenia do odstraszania ptaków, elektroniczne urządzenia do odstraszania szczurów, komponenty do zestawów oświetleniowych,
lampy ogrodowe, lampy słoneczne, oświetlenie ogrodowe,
oświetlenie solarne, oświetlenie zewnętrzne, zestawy oświetleniowe, zarządzanie sprzedażą.
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(210) 464640
(220) 2016 12 01
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) PREMIUM CORNELIUS MALT

(531) 03.07.02, 05.07.02, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, słodowe napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie słodu,
napoje energetyzujące.
464691
(220) 2016 12 02
BR KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KONESER BROWAR REGIONALNY WYSOKA JAKOŚĆ
PREMIUM Nadbużańskie PIWO JASNE BUG - RAJ DLA
TURYSTY

(210)
(731)

(531) 05.05.16, 06.03.11, 06.03.14, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

Nr ZT14/2017

464894
(220) 2016 12 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HANDLUJE
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, wyroby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała, ostrza
do maszynek do golenia, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach: papierowe materiały promocyjne, reklamowe i marketingowe, tj. kalendarze,
broszury, wydawnictwa papierowe, plakaty, foldery, wizytówki, 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,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.

(210) 464903
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MAD MECHANIC

464846
(220) 2016 12 07
BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREGNAPremium

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt.

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
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465102
(220) 2016 12 12
MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA,
Pisarzowice
(540) miary i wagi
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne wagi samochodowe.
(210) 465123
(220) 2016 12 13
(731) Pigeon Corporation, Seul, KR
(540) Pigeon

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do zmiękczania tkanin stosowane
w praniu, preparaty czyszczące, preparaty do czyszczenia
zębów, kosmetyki, środki ścierne, mydła antyperspiracyjne,
preparaty antystatyczne do celów domowych, samochodowe preparaty nabłyszczające, olejki do pielęgnacji dzieci, talk
dla niemowląt, szampony dla dzieci, pianki do kąpieli, sole
kąpielowe nie do celów medycznych, mydła do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pralnicze preparaty wybielające, spreje do odświeżania oddechu, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], preparaty czyszczące do stosowania w gospodarstwie domowym,
preparaty do czyszczenia rur ściekowych, kremy kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla zwierząt, patyczki bawełniane dla celów kosmetycznych, mydła dezodoryzujące,
dezodoranty osobiste, detergenty do zmywarek, detergenty
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych lub do celów medycznych, detergenty do czyszczenia przygotowane
z ropy naftowej do stosowania w gospodarstwie domowym,
detergenty do naczyń, preparaty do nabłyszczania mebli,
preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do mycia rąk, mydła do prania, olejek lawendowy, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej niemedyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy,
szampony dla zwierząt, preparaty nabłyszczające, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odkamieniania stosowane
w gospodarstwie domowym, szampony, preparaty do golenia, pasta do butów, mydła do pielęgnacji ciała, mydła stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty odplamiające, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny
do mycia szyb samochodowych.
465147
(220) 2016 12 13
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) VERVA
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, soki i napoje z warzywne, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, nektary, piwo, napoje
izotoniczne.
(210)
(731)

Nr ZT14/2017

465155
(220) 2016 12 14
AGROSUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) AGROSUP
(210)
(731)

(531)

01.17.02, 05.07.02, 15.01.22, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12,
18.05.03
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza cen,
analiza rynków zbóż, badania i analizy rynkowe, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych
oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, informacja handlowa, kompilacja list
potencjalnych klientów, kompilacja modeli statystycznych
w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie
towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, notowania cenowe towarów lub usług, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, opracowywanie statystyk biznesowych
i informacji handlowych, promocja sprzedaży prognozy rynkowe, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, usługi handlu elektronicznego, dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi importowo - eksportowe, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi w zakresie
analiz rynkowych, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów,
usługi w zakresie oceny rynku, usługi zarządzania łańcuchem
dostaw, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień.
(210) 465205
(220) 2016 12 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Dentozon
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony,
mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki
lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty
toaletowe, olejki eteryczne, produkty toaletowe, 5 produkty
farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
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do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe,
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(210) 465262
(220) 2016 12 15
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) CBRF. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
im. M. FARADAYA
(510), (511) 42 prace badawczo - rozwojowe z zakresu
energetyki oraz obszarów około energetycznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego.
465374
(220) 2016 12 19
COMPLEX PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Complex PRO
(510), (511) 6 wyroby hutnicze (stalowe), wyroby ze stali,
12 samochody, 37 usługi remontowo-budowlane.

(210)
(731)

(210) 465391
(220) 2016 12 19
(731) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PEGAZ POLSKA ENERGIA I GAZ

(531)

01.15.05, 03.03.01, 03.03.03, 03.03.17, 03.03.24, 04.03.05,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa,
węgiel, energia elektryczna, słoneczna energia elektryczna,
dodatki niechemiczne do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne,
komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, ogniwa słoneczne, baterie
słoneczne, w tym do użytku domowego, do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, płyty
słoneczne, stacje transformatorowe, urządzenia do magazynowania elektryczności i energii, układy pomiarowo-rozli-

Nr ZT14/2017

czeniowe energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży energii
elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, pośrednictwo w sprzedaży energii elektrycznej,
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy
naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
także za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy,
administrowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, świadczenie usług handlowych w celu zaopatrywania w energię elektryczną, paliwa, w tym kopalne i gazowe, gaz ziemny, ropę naftową,
produkty ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich,
akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw energii, gazu, paliw, badania tynku, sondaże
opinii, opracowywanie analiz kosztów, statystyk w dziedzinie
dostarczania energii, gazu, paliw, administrowanie na rzecz
osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi,
zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną i cieplną, gaz
lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w zakresie oceny
kosztów, wyceny handlowe, wykonywanie zestawień kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące taryf, reklama, prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów, dostawców oraz
planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja on-line
dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu
sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach
reklamowych, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, 36 usługi finansowe i inwestycyjne, w tym
związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami
ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje finansowe
w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym,
ropą naftową, węglem, doradztwo finansowe i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym
kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą rafiową, produktami ropopochodnymi energetycznymi, ubezpieczenia,
doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych,
37 usługi budowlane, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń, maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, wodnych, instalacja, konserwacja, montaż,
naprawa urządzeń, maszyn lub instalacji do oszczędzania
energii, do wytwarzania energii, do produkcji energii, do dystrybucji lub kontroli energii, do kompensacji mocy biernej,
instalacja, konserwacja, naprawa, montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż,
obsługa stacji transformatorowych, modernizacja układów
pomiarowo-rozliczeniowych, obsługa i naprawa pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi eksploatacji złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi budowy, naprawy i konserwacji
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przemysłowych
oraz sieci zasilających do transportu gazu ziemnego, ropy,
energii elektrycznej, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów w zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych tych materiałów, usuwanie
odpadów (czyszczenie), usługi doradcze w zakresie wyżej
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wymienionych usług, 39 magazynowanie, transport, dystrybucja i dostawa energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych,
gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu drogowego,
kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie,
składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, logistyka
transportu, usuwanie odpadów (transport), usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie
energii, wytwarzanie produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi uszlachetniania paliw i gazów, usługi
w zakresie produkcji ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów
i elektrośmieci, oczyszczanie ścieków, usługi barwienia i dodawania komponentów, usługi obróbki materiałowej, usługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi rafinacyjne,
usuwanie ścieków z procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych,
42 doradztwo związane z wydajnością energii, doradztwo
związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane
z oszczędzaniem energii, doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach, audyt energetyczny, audyt
efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w zakresie wydajności energetycznej budynków, gromadzenie
danych dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach,
usługi doradcze, konsultacje profesjonalne, opracowania
projektów, badania techniczne i naukowe dotyczące energii
i gazu, wytwarzania energii i gazu, dostawy energii i gazu,
efektywnego wykorzystania energii, korzystania z energii,
oszczędzania energii i gazu, oddziaływania na środowisko,
doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii
elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami
inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne, usługi poszukiwań geologicznych, usługi poszukiwania ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne.
(210) 465394
(220) 2016 12 19
(731) ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Energia dla firm SIŁA I MOC DLA ROZWOJU

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 14.01.05, 14.01.10, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa,
węgiel, energia elektryczna, słoneczna energia elektryczna,
dodatki niechemiczne do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne,
komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii

Nr ZT14/2017

elektrycznej z energii słonecznej, ogniwa słoneczne, baterie
słoneczne, w tym do użytku domowego, do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, płyty
słoneczne, stacje transformatorowe, urządzenia do magazynowania elektryczności i energii, układy pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży energii
elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, pośrednictwo w sprzedaży energii elektrycznej,
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy
naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
także za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy,
administrowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, świadczenie usług handlowych w celu zaopatrywania w energię elektryczną, paliwa, w tym kopalne i gazowe, gaz ziemny, ropę naftową,
produkty ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich,
akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw energii, gazu, paliw, badania rynku, sondaże
opinii, opracowywanie analiz kosztów, statystyk w dziedzinie
dostarczania energii, gazu, paliw, administrowanie na rzecz
osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi,
zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną i cieplną, gaz
lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w zakresie oceny
kosztów, wyceny handlowe, wykonywanie zestawień kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące taryf, reklama, prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów, dostawców oraz planami
promocyjnymi i bonusowymi, informacja on-line dotycząca
marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub
reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych: organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach reklamowych,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w internecie,
36 usługi finansowe i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi i gazowymi,
gazem ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje finansowe w zakresie
przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią
elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym, ropą naftową, węglem, doradztwo finansowe i inwestycyjne, w tym
związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi
i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami
ropopochodnymi i energetycznymi, ubezpieczenia, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych, 37 usługi
budowlane, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, wodnych, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa
urządzeń, maszyn lub instalacji do oszczędzania energii,
do wytwarzania energii, do produkcji energii, do dystrybucji
lub kontroli energii, do kompensacji mocy biernej, instalacja,
konserwacja, naprawa, montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż, obsługa
stacji transformatorowych, modernizacja układów pomiarowo – rozliczeniowych, obsługa i naprawa pojazdów, usługi
stacji paliw i autogazu, usługi eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, usługi budowy, naprawy i konserwacji obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno – przemysłowych oraz
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sieci zasilających do transportu gazu ziemnego, ropy, energii
elektrycznej, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów w
zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców,
energii i pochodnych tych materiałów, usuwanie odpadów
(czyszczenie), usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 magazynowanie, transport, dystrybucja
i dostawa energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu
ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych
i energetycznych, usługi transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności
transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz
tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, logistyka transportu, usuwanie ścieków z procesów przemysłowych, usługi
transportu i usuwania odpadów, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji,
usługi uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie produkcji ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów i elektrośmieci, oczyszczanie ścieków, usługi barwienia i dodawania komponentów, usługi obróbki materiałowej, usługi przetwórstwa
tworzyw sztucznych, usługi rafinacyjne, usuwanie ścieków
z procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych, 42 doradztwo związane
z wydajnością energii, doradztwo związane z korzystaniem
z energii, doradztwo związane z oszczędzaniem energii,
doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w zakresie wydajności
energetycznej budynków, gromadzenie danych dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach, usługi doradcze,
konsultacje profesjonalne, opracowania projektów, badania
techniczne i naukowe dotyczące energii i gazu, wytwarzania
energii i gazu, dostawy energii i gazu, efektywnego wykorzystania energii, korzystania z energii, oszczędzania energii
i gazu, oddziaływania na środowisko, doradztwo techniczne,
projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej,
przeglądy techniczne, usługi poszukiwań geologicznych,
usługi poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
geodezyjne i kartograficzne.
465397
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GRECOS HOLIDAY
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
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edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez:
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki,
usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom
trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych.
465405
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GRECJA na żywo!

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy,
16 książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
gazety i czasopisma, broszury, kalendarze, notatniki i notesy
podręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty. druki, drukowane
materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, magazyny, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na za-
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kupy z tworzyw sztucznych, 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji
biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem
pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie
zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów,
usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem
sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie
podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja
imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez
oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć,
zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej
poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie
twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi
tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów
gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi
reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza
zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii,
wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim
uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym
dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań
- hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności
i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(210)
(731)

465407
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) Wille Escape

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/
wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,
usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz
dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa
naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety
turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego,
doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie
podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez:
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki,
usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom
trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów
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turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni,
barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
465409
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WAKACJE PEŁNE FRAJDY
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi
świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych,
usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc
na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie
zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących
podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna
pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie
podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez:
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki,
usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produk-
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cja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom
trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni,
barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
465412
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GRECOS ACT!VE
(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek, 39 organizacja podróży oraz
wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur
podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki,
czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe,
pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy
językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja
i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych,
artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
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mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury,
prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi
galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów
fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych
oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania
artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie
osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych.
465420
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) LAST DEAL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/
wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,
usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz
dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa
naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety
turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego,
doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie
podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy
i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, wy-
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stępów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja
twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez:
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki,
usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem
Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom
trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni,
barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(210)
(731)
(540)

465421
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 02.03.08, 26.01.14, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów
zabaw i wesołych miasteczek, 39 organizacja podróży oraz
wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur
podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki,
czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji
turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży
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pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli,
produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub
rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz
pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin
twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez
z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej,
usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów
gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów
nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu,
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki
fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym
dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 465613
(220) 2016 12 23
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Partner Plus
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(210) 465696
(220) 2016 12 28
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poczta Polaka Pocztex Kurier 48

(531) 22.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania; zeszyty,
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane zaproszenia
kartonowe, etykiety z kartonu, formularze (blankiety, druki)
z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu,
wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty pocztowe,
widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania programów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku; uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów,
usług; wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych, w tym
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom; powielania dokumentów;
usługa administrowania call center na rzecz osób trzecich,
36 usługi bankowe, w tym w zakresie obsługi przekazów
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne; usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej; obsługa kart prepaid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid; obsługa kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart
płatniczych; usługi finansowe, w tym oferowanie kont online
w systemie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
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w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami, 38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie zapewnienia dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej; udostępniania informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania informacji
o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy;
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych;
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; usługi portali
internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom
danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu; usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami; usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera; usługi przesyłania telekopii; usługi
telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach,
39 usługi w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji; frankowania
przesyłek pocztowych; transportu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transportu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie; informacja
o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania.
465859
(220) 2017 01 02
SUNWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sunwind
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa,
węgiel, energia elektryczna, słoneczna energia elektryczna,
produkty energetyczne, produkty, ropopochodne, dodatki
niechemiczne do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, ogniwa słoneczne, baterie
słoneczne, w tym do użytku domowego, do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, płyty
słoneczne, stacje transformatorowe, urządzenia do magazynowania elektryczności i energii, układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży energii
elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, pośrednictwo w sprzedaży energii elektrycznej,
paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy
naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
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także za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy,
administrowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, świadczenie usług handlowych w celu zaopatrywania w energię elektryczną, paliwa, w tym kopalne i gazowe, gaz ziemny, ropę naftowy,
produkty ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich,
akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw energii, gazu, paliw, badania rynku, sondaże
opinii, opracowywanie analiz kosztów, statystyk w dziedzinie
dostarczania energii, gazu, paliw, administrowanie na rzecz
osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi,
zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną i cieplną, gaz
lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w zakresie oceny
kosztów, wyceny handlowe, wykonywanie zestawień kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych
i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, reklama,
prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie planami
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów, dostawców
oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu
sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach
reklamowych, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie,, 36 usługi finansowe i inwestycyjne, w tym
związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami
ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje finansowe
w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym,
ropą naftową, węglem, doradztwo finansowe i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym
kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, ubezpieczenia,
doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych,
37 usługi budowlane, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa urządzeń, maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, wodnych, instalacja, konserwacja, montaż,
naprawa urządzeń, maszyn lub instalacji do oszczędzania
energii, do wytwarzania energii, do produkcji energii, do dystrybucji lub kontroli energii, do kompensacji mocy biernej,
instalacja, konserwacja, naprawa, montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konserwacja, naprawa, montaż,
obsługa stacji transformatorowych, modernizacja układów
pomiarowo - rozliczeniowych, obsługa i naprawa pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi eksploatacji złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi budowy, naprawy i konserwacji
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych oraz
sieci zasilających do transportu gazu ziemnego, ropy, energii
elektrycznej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie wyżej
wymienionych usług, 40 wytwarzanie energii, wytwarzanie
produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie gazu
ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi
uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie produkcji ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów i elektrośmieci, oczyszczanie ścieków, usługi barwienia i dodawania komponentów,
usługi obróbki materiałowej, usługi przetvvórstwa tworzyw
sztucznych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych
usług, 42 doradztwo związane z wydajnością energii, doradztwo związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane
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z oszczędzaniem energii, doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach, audyt energetyczny, audyt
efektywności energetycznej, wydawanie zaświadczeń w zakresie wydajności energetycznej budynków, gromadzenie
danych dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach,
usługi doradcze, konsultacje profesjonalne, opracowania
projektów, badania techniczne i naukowe dotyczące energii
i gazu, wytwarzania energii i gazu, dostawy energii i gazu,
efektywnego wykorzystania energii, korzystania z energii,
oszczędzania energii i gazu, oddziaływania na środowisko,
doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie inżynierii
elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami
inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne, usługi poszukiwań geologicznych, usługi poszukiwania ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie eksploracyjnych odwiertów u zakresie poszukiwań
źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych
tych materiałów, jak również każdego typu chemikaliów
i produktów petrochemicznych (usługi rafinacyjne).
465970
(220) 2017 01 04
POLKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) POLKON
(510), (511) 6 kontenery metalowe, kontenery budowlane,
kontenery biurowe, kontenery sanitarne, kapsuły [kontenery
metalowe], zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery do transportu, kontenery transportowe z metalu, 9 instalacje elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, kable elektroenergetyczne,
kable elektroniczne, kable elektryczne, kable uruchamiające,
kable połączeniowe, kable metalowe [elektryczne], kable
elektryczne termoodporne, kable elektryczne pośrednie, bloki połączeniowe [kable elektryczne], kable i przewody elektryczne, kable elektryczne powlekane gumą, kable elektryczne do łączenia, osłony na kable elektryczne, rurki izolacyjne
na kable elektryczne, kable izolowane do instalacji elektrycznych, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable],
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
przewody elektryczne, przewody metalowe [elektryczne],
elektryczne emaliowane przewody, izolowane przewody
elektryczne, osłony kabli [przewody], przewody elektryczne
termoodporne, przewody instalacji elektrycznych, regulatory
oświetlenia, stateczniki [oświetlenie], baterie do oświetlania,
urządzenia sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki
oświetleniowe, przyrządy do pomiaru oświetlenia, urządzenia do oświetlenia błyskowego, osprzęt do oświetlenia
ściennego [przełączniki], urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, błyskowe żarówki, wyłączniki różnicowoprądowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, wyłączniki samoczynne awaryjne, elektryczne wyłączniki automatyczne,
elektryczne wyłączniki samoczynne, wyłączniki elektryczne
[przełączniki], elektryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe, transformatory, transformatory napięcia, transformatory
elektryczne, transformatory elektroniczne, transformatory
częstotliwości, transformatory rozdzielcze, transformatory
wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory podwyższające napięcie, transformatory pojemnościowe napięcia, elektroniczne transformatory
mocy, elektryczne transformatory sieci zasilającej, liczniki,
liczniki [elektryczność], liczniki amperogodzin, liczniki prądu elektrycznego, liczniki energii elektrycznej, ograniczniki
przepięć, ograniczniki napięcia, ograniczniki [elektryczność]:
ograniczniki prądu elektrycznego, izolatory przeciążeniowe,
przemienniki [inwertery], przemienniki, inwertory [elektrycz(210)
(731)
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ność], elektryczne przemienniki częstotliwości, przemienniki częstotliwości [elektroniczne], przemienniki [inwertory]
do dostaw energii elektrycznej, rozruszniki akumulatorowe,
czujniki: czujniki elektryczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki elektrooptyczne, czujniki elektroniczne, czujniki dymu,
czujniki światła, czujniki temperatury, czujniki ciepła, czujniki
przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki ciepła [termostaty],
elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, elektryczne czujniki dymu, zdalne czujniki temperatury, optyczne
czujniki prędkości, elektroniczne czujniki ciśnienia, czujniki
typu włącz-wyłącz, czujniki dymu i tlenku węgla, modułowe
tablice znaków [świecące], modułowe panele znaków [świecące], świecące modułowe panele znaków, złącza elektryczne, złącza do kabli, złącza do światłowodów, elektryczne
złącza szpilkowe, elektryczne złącza wtyczkowe, elektryczne
złącza dopasowujące, izolowane złącza elektryczne, złącza
do linii elektrycznych, złącza do kabli elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, metalowe gwintowane
złącza kablowe, złącza do obwodów elektrycznych, złącza
kablowe do kabli elektrycznych, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], gniazda tranzystorów, gniazda
przekaźnikowe, gniazda przełączające [elektryczne], przenośne gniazda wtykowe, elektryczne gniazda wtyczkowe,
gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, gniazda
do zasilania energią elektryczną, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, gniazdka elektryczne, elektryczne gniazdka i kontakty, wyłączniki termiczne, elektryczne listwy zaciskowe, listwy zaciskowe [złącza elektryczne], przedłużacze,
przedłużacze elektryczne, przedłużacze do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne, kanały do kabli elektrycznych, kanały do elektrycznych kabli, baterie, baterie suche,
baterie słoneczne, baterie anodowe, baterie zapłonowe, baterie litowe, baterie elektryczne, jednostki zasilania [baterie],
zasilacze sieciowe [baterie], baterie litowo-jonowe, skrzynki
na baterie, pudełka na baterie, baterie akumulatorowe litowe,
ładowalne baterie elektryczne, baterie do waporyzatorów,
ogniwa i baterie suche, baterie do ponownego ładowania,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie do telefonów komórkowych, baterie do papierosów elektronicznych, baterie
do aparatów słuchowych, baterie do latarek kieszonkowych,
ogniwa i baterie elektryczne, baterie do elektronicznych
papierosów, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, baterie dodatkowe do telefonów
komórkowych, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania
elektrycznego [baterie], baterie do elektronicznych przyborów dla palaczy, 37 serwis, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwa, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi budowlane, informacja
budowlana, usługi zarządzania budową, usługi doradztwa
budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, naprawcze roboty budowlane, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego,
montaż instalacji przemysłowych, usługi instalacji maszyn,
renowacja instalacji przemysłowych: naprawa instalacji sanitarnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, renowacja, naprawa
i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, instalacja,
naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych ,serwis, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budownictwa, budowa nieruchomości
[budownictwo], usługi budowlane, informacja budowlana,
usługi zarządzania budową, usługi doradztwa budowlanego,
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usługi budowlane i konstrukcyjne, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi
budowlanych, naprawcze roboty budowlane, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, montaż instalacji
przemysłowych, usługi instalacji maszyn, renowacja instalacji
przemysłowych, naprawa instalacji sanitarnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, instalacja, naprawa i konserwacja
obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, 39 transport lądowy, transport drogowy, transport samochodowy, organizowanie transportu, logistyka transportu, usługi transportowe,
usługi transportu drogowego, transport i dostawy towarów,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi.
465999
(220) 2017 01 05
RODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Karolewko
(540) HAMILTON MOTOR OIL

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 olej silnikowy, środki smarne.
466065
(220) 2017 01 05
GÓRKA PIOTR FIRMA HANDLOWA SVOBODA,
Myślenice
(540) MEGA OUTLET OUT LET
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.10, 26.01.03, 26.01.24, 27.05.01, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: odzieży, obuwia, nakryć głowy
i akcesoriów odzieżowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym
i za pośrednictwem sieci Internet, pośrednictwo w handlu
odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy i akcesoriami odzieżowymi, usługi agencji informacji handlowej w zakresie
odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych,
usługi agencji importowo-eksportowej w dziedzinie odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych, reklama
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
prospektów, broszur, ulotek, ogłoszeń reklamowych, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 466078
(220) 2017 01 09
(731) Syntel, Inc., Troy, US
(540) SYNTEL Consider IT Done

Nr ZT14/2017

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym
ocena dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę
oraz porady dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dostawców (outsourcing)
wykonujących skomputeryzowane funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe w dziedzinach handlu elektronicznego i biznesu
elektronicznego, doradztwo biznesowe w zakresie transakcji biznesowych online, mianowicie marketingu, przetwarzaniu zamówień, realizacji zamówień, zarządzanie relacjami z klientami, usługi wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie innym
usług profesjonalnych informatyków, 42 doradztwo komputerowe w zakresie projektowania stron WWW, tworzenia witryn
internetowych, utrzymania witryn internetowych, modernizacji
witryn internetowych, hostingu witryn internetowych, poufności witryn internetowych, bezpieczeństwa witryn internetowych,
projektowania baz danych, wyboru środowiska operacyjnego,
opracowywania środowiska operacyjnego, tworzenia i integracji treści interaktywnych i designu, oraz w zakresie aplikacji
komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowego i opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie wsparcia technicznego mianowicie rozwiązywanie
problemów komputerowych za pośrednictwem telefonu, poczty email, faksu, pagerów i osobiście, udostępnienie aplikacji zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www, żadna
z wyżej wymienionych usług nie stanowi produktów do automatyzacji lub programowania komputerowego w zakresie usług
finansowych ani się do nich nie odnosi.
(210) 466079
(220) 2017 01 09
(731) Syntel, Inc., Troy, US
(540) SYNTEL
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym
ocena dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę
oraz porady dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dostawców wykonujących
skomputeryzowane funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe
w dziedzinach handlu elektronicznego i biznesu gospodarczego, doradztwo biznesowe w zakresie transakcji biznesowych online, mianowicie marketingu, realizacja zamówień, zarządzanie
stosunkami z klientami, zarządzanie relacjami z klientami, usługi
wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie usług profesjonalnych informatyków innym, 42 doradztwo komputerowe
w zakresie projektowania stron WWW, tworzenia witryn internetowych, utrzymania witryn internetowych, modernizacji witryn internetowych, hostingu witryn internetowych, poufności
witryn internetowych, bezpieczeństwa witryn internetowych,
projektowania baz danych, wyboru środowiska operacyjnego,
opracowywania środowiska operacyjnego, tworzenia i integracji
treści interaktywnych i designu oraz w zakresie aplikacji komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowego
i opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie
problemów komputerowych za pośrednictwem telefonu, poczty email, faksu, pagerów i osobiście, udostępnienie aplikacji zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www.
(210) 466081
(731) Syntel, Inc., Troy, US
(540) SYNTEL

(220) 2017 01 09
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym
ocena dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę
oraz porady dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dostawców (outsourcing)
wykonujących skomputeryzowane funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe w dziedzinach handlu elektronicznego i biznesu elektronicznego, doradztwo biznesowe w zakresie transakcji
biznesowych online, mianowicie marketingu, przetwarzaniu
zamówień, realizacji zamówień, zarządzanie relacjami z klientami, usługi wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie innym usług profesjonalnych informatyków, 42 doradztwo
komputerowe w zakresie projektowania stron WWW, tworzenia witryn internetowych, utrzymania witryn internetowych,
modernizacji witryn internetowych, hostingu witryn internetowych, poufności witryn internetowych, bezpieczeństwa witryn
internetowych, projektowania baz danych, wyboru środowiska
operacyjnego, opracowywania środowiska operacyjnego, tworzenia i integracji treści interaktywnych i designu, oraz w zakresie
aplikacji komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowego i opracowywania oprogramowania komputerowego,
projektowanie na zamówienie oprogramowania komputerowego oraz programowanie komputerowe na rzecz osób trzecich,
rozwijanie na zamówienie oprogramowania komputerowego,
mianowicie udostępnienie aplikacji zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www, usługi w zakresie wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym.
(210) 466083
(220) 2017 01 09
(731) Syntel, Inc., Troy, US
(540) CONSIDER IT DONE
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym
ocena dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę
oraz porady dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dostawców (outsourcing)
wykonujących skomputeryzowane funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe w dziedzinach handlu elektronicznego i biznesu elektronicznego, doradztwo biznesowe w zakresie transakcji
biznesowych online, mianowicie marketingu, przetwarzaniu
zamówień, realizacji zamówień, zarządzanie relacjami z klientami, usługi wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie innym usług profesjonalnych informatyków, 42 doradztwo
komputerowe w zakresie projektowania stron WWW, tworzenia witryn internetowych, utrzymania witryn internetowych,
modernizacji witryn internetowych, hostingu witryn internetowych, poufności witryn internetowych, bezpieczeństwa witryn
internetowych, projektowania baz danych, wyboru środowiska
operacyjnego, opracowywania środowiska operacyjnego, tworzenia i integracji treści interaktywnych i designu oraz w zakresie
aplikacji komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowego i opracowywania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie wsparcia technicznego, mianowicie rozwiązywanie problemów komputerowych za pośrednictwem telefonu,
poczty email, faksu, pagerów i osobiście, udostępnienie aplikacji
zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www.
(210) 466089
(220) 2017 01 10
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Karmeloidki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

Nr ZT14/2017

(210) 466090
(220) 2017 01 10
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Astroczoki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(210) 466093
(220) 2017 01 10
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Czekonauta
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(210) 466097
(220) 2017 01 10
(731) KOMOROWSKA AGATA SLOW MOVE, Warszawa
(540) slow MOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 41 instruktaż w zakresie
gimnastyki, informacja o rekreacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi klubów zdrowia, usługi trenerów
osobistych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie
tekstów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, 44 fizjoterapia, prowadzenie usług w zakresie
fizykoterapii, usługi medyczne, masaże, usługi medycyny
alternatywnej, usługi salonów piękności, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące urody, doradztwo żywieniowe.
466108
(220) 2017 01 10
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE
o smaku orzechowym ODKRYJ NADZIANE
PYSZNOŚCI PYSZNA ZAGADKA

(210)
(731)
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(531)

04.05.05, 08.01.22, 08.01.99, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
466113
(220) 2017 01 10
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE
o smaku chałwy ODKRYJ NADZIANE PYSZNOŚCI
SMAKOWITY SEKRET

(210)
(731)

(531)

04.05.05, 08.01.22, 08.01.99, 16.03.17, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(210) 466153
(220) 2017 01 11
(731) ABRA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) abra MEBLE

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, lampy oświetleniowe, 20 meble, lustra, ramy do obrazów, 22 tekstylia z nieprzetworzonych włókien, 27 dywany, słomianki, maty linoleum, wykładziny podłogowe.
(210) 466228
(220) 2017 01 13
(731) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Kraków
(540) UNISTAR

(531)

Nr ZT14/2017

01.01.02, 01.01.20, 02.09.22, 02.09.23, 26.04.02, 26.04.07,
27.05.01
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, tusze do tatuaży, rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki
i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji ciała, 8 urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt
i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia
obsługiwane ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane maszyny elektryczne i części maszyn, wszystkie wymienione towary przeznaczone do aplikowania farb,
10 aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły
do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego,
igły do strzykawek, igły do zszywania, igły wenflonowe i akcesoria do nich, irygatory do wstrzykiwań, irygatory do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury,
materiały do zszywania, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, fotokopiowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, prospekty, broszury,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub hurtowni takich artykułów
jak: barwniki spożywcze, tusze do tatuaży, rozcieńczalniki
do farb, tusze do znakowania zwierząt, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty
do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy
kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji ciała, urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane
ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane
maszyny elektryczne i części maszyn do aplikowania farb,
aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły
do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego,
igły do strzykawek, igły do zszywania, igły wenflonowe i akcesoria, irygatory do wstrzykiwań, irygatory do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, materiały
do zszywania, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów i za pośrednictwem sieci internetowej
takich artykułów jak: barwniki spożywcze, tusze do tatuaży,
rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki
i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji
ciała, urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie,
części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie
sterowane maszyny elektryczne i części maszyn do aplikowania farb, aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne,
medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły do strzykawek, igły do zsziwania, igły wenflonowe
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i akcesoria, irygatory do wstrzykiwań, irygatory do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, materiały
do zszywania, 44 usługi tatuowania, usługi fizjoterapii, usługi
fizykoterapii, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów
piękności, salony fryzjerskie, salony i studia tatuażu, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi
wizażu.
466263
(220) 2017 01 13
CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) carboline POLSKA multiTUBE

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 niemetalowe materiały izolacyjne: opaski
ogniochronne, kołnierze ogniochronne, płyty ognioodporne i dźwiękoszczelne, pianki ogniochronne, pasty izolacyjne,
uszczelki ogniochronne, ogniochronne kratki wentylacyjne,
łączniki do ścianek szklanych, uszczelnia dylatacji.
(210) 466291
(220) 2017 01 16
(731) RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) 2 second MINUTE

(531) 17.01.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hoteli, posiłków, transportu, 35 reklama, zarządzanie administracyjne hotelami, 39 prowadzenie agencji
i biur turystycznych oraz usługi turystyczne z wyjątkiem
rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie wycieczek,
wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc,
zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu
lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu wodnego rzecznego i innego śródlądowego
oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie,usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz
rezerwacji noclegów w hotelach, pensjonatach, domach
wypoczynkowych i turystycznych, kempingach, kwaterach,
organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie
hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów
turystycznych, moteli, kempingów, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie barów, barów szybkiej
obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji
samoobsługowych.
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(210) 466292
(220) 2017 01 13
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IDEA LENDING
(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 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 gospodarcze-
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go, 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 dużych 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
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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 w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, telek-
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sy, 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, edukacyjno-szkoleniowych
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)

466378
(220) 2017 01 18
JEZIORSKA EWA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Bierutów
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(540) rollpet
(510), (511) 12 skutery wyposażone w silnik.
466401
(220) 2017 01 17
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOTERAZ
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
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sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo,
38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca
na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego
obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu
internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania
usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych
forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności elektronicznej,
przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat- roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości,
komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści
multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty,
fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści
audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych
sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie
wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania,
oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność
poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu
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cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna
transmisja zdjęć i materiałów wideo, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych,
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk
teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej:
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne
książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych
i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicznych
baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników,
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego
zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
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lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, projektowania i tworzenia
baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych,
projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych,
internetowych i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych
i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji,
danych, plików elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie,
oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie,
rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści
audio i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe
i komunikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych,
hosting treści multimedialnych, utrzymywanie na serwerze
multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, przedstawianie
osób i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych
w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych i przedstawiania osób.
(210) 466405
(220) 2017 01 18
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LENIWIEC SZCZĘŚLIWIEC
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty z nagraniami, hologramy, filmy z nagraniami, programy gier komputerowych, 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze,
fotografie, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, reprodukcje graficzne, książki, rysunki, katalogi, komiksy, książki, mapy, plany, materiały piśmienne, reprodukcje
graficzne, śpiewniki, 35 prowadzenie usług w zakresie:
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, badania
rynku, usługa prezentowania i oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego jak: sprzęt telekomunika-
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cyjny i komputerowy, nagrania muzyczne, nagrania wideo
muzyczne, płyty muzyczne, plakatów, reprodukcji graficznych, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklam, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama filmowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania
tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowania nośników i przestrzeni
reklamowej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni wyselekcjonowanych produktów z zakresu sprzętu telekomunikacyjnego
i komputerowego, nagrań muzycznych, nagrań wideo muzycznych, płyt muzycznych, plakatów, reprodukcji graficznych, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji
radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, transmisji i przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej, telewizji kablowej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania
aktualności i wiadomości, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, 41 prowadzenie usług w zakresie: organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
usług związanych z organizacją imprez tanecznych dla rozpowszechniania muzyki w klimacie muzyki klubowej, hitów
listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów,
kultowych przebojów, organizowania i prowadzenia koncertów, nauczania tańców, realizacja spektakli muzycznorozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, rozrywki radiowej, telewizyjnych programów
rozrywkowych, montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk, usług studia nagrań, fotoreportaży,
obsługa konferencji i kongresów, informacji o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikro-wydawnictw, wypożyczania nagrań wideo
i dźwiękowych.
466412
(220) 2017 01 19
KALBARCZYK GRZEGORZ ARKONA LABORATORIUM
FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ, Nasutów
(540) FLOW-COLOR
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne, materiały
do plombowania zębów, preparaty profilaktyki stomatologicznej, środki dezynfekcyjne, leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, woski dentystyczne, lakiery dentystyczne.

(210)
(731)

466417
(220) 2017 01 19
MODULOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) MODULOTHERM
(210)
(731)
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(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, materiały uszczelniające,
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe części budowlane,
niemetalowe części modułowe do budowania budynków
prefabrykowanych, niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe elementy i materiały budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe płyty izolacyjne, 37 usługi
budowlane i konstrukcyjne, uszczelnianie budynków, usługi
izolacyjne, instalacja materiałów izolacyjnych, naprawa i izolacja połączeń okiennych, doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane).
(210) 466437
(220) 2017 01 19
(731) KASPRZAK-KUJAWSKA URSZULA, Józefów
(540) Urszula

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 płyty (kompaktowe), kasety magnetofonowe,
kasety video, DVD.
(210)
(731)
(540)

466502
(220) 2017 01 23
GSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 01.01.01, 03.09.01, 26.13.25, 29.01.13
(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 i usług: 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, urządze-
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nia 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 i 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, 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, zgromadzenie na rzecz osób trzecich
towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie usług wynajmu powierzchni handlowej, biurowej, usługowej oraz parkingowej,
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, wynajem nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 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
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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, 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, 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, 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 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.
(210) 466510
(220) 2017 01 23
(731) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce
(540) FuelCal
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki ochrony roślin, środki do regulacji, pobudzania, wspomagania wzrostu roślin, biostymulatory,
4 paliwa stałe, ciekłe, gazowe, 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny do przetwarzania odpadów, do recyklingu odpadów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: środków ochrony roślin,
biostytmulatorów, materiału siewnego, 37 budownictwo,
budowa i remonty hal, magazynów, pawilonów, budynków,
muld, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, usługi
ślusarskie, metaloplastyka, 40 recykling, utylizacja odpadów,
obróbka metali, przetwarzanie odpadów, obróbka odpadów,
42 projektowanie urządzeń i linii technologicznych.
466536
(220) 2017 01 24
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Bebiven
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci i niemowląt, szampony, pudry, oliwki do celów kosmetycznych, zasypki, środki
do pielęgnacji ciała, płyny do kąpieli, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, mydła, kremy, olejki do celów kosmetycznych, wody toaletowe, 5 żywność do specjalnych
zastosowań medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dietetyczna dla dzieci, niemowląt, żywność dietetyczna dla chorych, żywność dietetyczna dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, mleko dla dzieci
i niemowląt, odżywcze suplementy diety do celów leczniczych, produkty odżywcze do zastosowań medycznych, dania dla niemowląt, dietetyczne produkty zbożowe dla dzieci
i niemowląt, suplementy witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty dietetyczne dla dzieci, pieluszki dla niemowląt, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, mrożone, gotowe dania dla
dzieci składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub warzyw,
przekąski składające się głównie z owoców i orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski będące kombinacją owoców i masła orzechowego, jogurt, przekąski na bazie jogurtu,
przekąski dla dzieci i niemowląt na bazie owoców, warzyw
i mleka kokosowego, desery jogurtowe i mleczne, przekąski
z liofilizowanych owoców i jogurtu, liofilizowane owoce i warzywa w postaci chipsów, puree owocowe, mleko smakowe,
przekąski na bazie warzyw, przeciery owocowe i warzywne,
30 koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe, w tym wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi będące produktami spożywczymi,
mieszanki odżywcze do picia, na bazie węglowodanów
do stosowania jako zamienniki posiłków, pieczywo, pieczywo specjalne, pieczywo dietetyczne, mieszanki śniadaniowe,
takie jak muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, otręby,
grysik, ciastka, wyroby cukiernicze, przekąski ryżowe i zbożowe, batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnym, napoje owocowe,
napoje izotoniczne, soki owocowe, soki warzywne, nektary
owocowe, syropy i inne produkty do wytwarzania napojów,
esencje do produkcji napojów, pastylki i proszki do przygotowywania napojów.
(210)
(731)

(210) 466539
(220) 2017 01 24
(731) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ErgisMark
(510), (511) 16 opakowania na żywność, folie do pakowania
artykułów żywnościowych.
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466546
(220) 2017 01 24
EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BLACK FRIDAY WEEK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 pełne wkłady z tonerem do drukarek i fotokopiarek, mieszanki drukarskie [tusz], 7 krajalnice do chleba, urządzenia do czyszczenia parowego, drukarki 3D, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do kawy inne
niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyżymania bielizny [suszarki], maszynki do siekania mięsa, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu,
urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, obieraczki [maszyny], obrabiarki, odkurzacze oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków
dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy,
ostrza [części maszyn], otwieracze do puszek [elektryczne],
wyciskacze do owoców elektryczne domowe, pakowarki,
młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty
[maszyny], szczotki elektryczne, uchwyty [części maszyn], wirówki mleczarskie, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 przybory do depilacji
elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do golenia, krajarki
do jaj nieelektryczne, krajarki do sera nieelektryczne, zestawy
służące do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do otwierania ostryg, noże do palet, noże
do pizzy, nieelektryczne, nożyce, przyrządy nożycowe ręczne,
przyrządy do ostrzenia, ostrza nożyc, otwieracze do puszek
nieelektryczne, ręczne narzędzia do zbierania owoców, obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, przybory do depilacji elektryczne i nieelektryczne, pęsety, szczypce do wycinania skórek, pilniki do paznokci, elektryczne, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], maszynki
do strzyżenie brody, tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki
do tłuczenia, ubijaki [narzędzia], tasaki do warzyw, żelazka
do karbowania [gofrowania], żelazka do szkliwienia [glazurowania], żelazka profilowe [formierskie], żyletki, żelazka, narzędzia
ręczne nieelektryczne, 9 akumulatory elektryczne do pojazdów,
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alkoholomierze,
amperomierze, anteny, aparaty fotograficzne, automatyczne
sekretarki, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie lltowo - jonowe, lampy błyskowe stosowane w fotografice, czytniki kodów kreskowych, czytniki kart
kodowanych magnetycznie, czytniki znaków optycznych,
druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, dyktafony, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski do przechowywania danych, dyski kompaktowe [audio-wideo], czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwięko-
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wych lub wideo, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dzwonki [urządzenia ostrzegające], urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany [fotografika], ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno
- sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, wykrywacze
fałszywych monet, filmy animowane, rysunkowe, filtry [fotografika], filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, suszarki
do klisz fotograficznych, fotokopiarki, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], gramofony, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonów, instalacje
elektryczne, interfejsy komputerowe [informatyka], kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody],
kalkulatory, kamery wideo, karty magnetyczne zakodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, kuwety fotograficzne, kwasomlerze do akumulatorów, lampy ciemniowe [fotografika], lasery
nie do celów medycznych, liczniki, lornetki, magnetofony taśmowe, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, maszyny księgujące, maszyny sumujące, megafony, mierniki [przyrządy pomiarowe], wyzwalacze migawki
[fotografice], migawki [fotografika], mikrofony, mikroprocesory,
mikroskopy modemy, monitory [programy komputerowe],
monitory ekranowe, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dyskowe
[informatyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych
[fotografika], notesy elektroniczne, obiektywy [soczewki]
[optyka], odbiorniki [audio i wideo], urządzenia służące do nabłyszczanie odbitek fotograficznych, przyrządy do pomiaru
odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, osłony
końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów [optyka],
osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlenia,
pamięci komputerowe, plotery pracujące w dwóch osiach X-Y,
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstek do komputerów, powłoki [osłony] kabli elektrycznych,
powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice [przyrządy do ustalania linii poziomej], procesory główne
(CPU), prędkościomierze do pojazdów, procesory centralne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software] do gier wideo, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki i przełączniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewodniki
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne,
przewody magnetyczne, przezrocza [fotografika], przyciski
do dzwonków, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy nawigacyjne, przysłony [fotografika], radia [odbiorniki
radiowe], radia samochodowe, pagery radiowe, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, reduktory [elektryczność],
regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, skrzynki akumulatorowe, skrzynki na baterie, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy
do aparatów fotograficznych, styki elektryczne, syreny, szafki
na głośniki, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory] elektryczne, światła błyskowe stosowane jako sygnały
świetlne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy
rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, taśmy wideo,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telegrafy, trójnogi
do aparatów fotograficznych, tuby do głośników, urządzenia
diagnostyczne - nie do celów medycznych, urządzenia do cię-

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do kontroli ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia
i przyrządu do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wideofony, woltomierze, wskaźniki
prędkości, wykrywacze dymu, wyzwalacze migawek [fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski
przewodów [elektryczność], zegary kontrolne [czasomierze
rejestrujące], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, centralne ogrzewanie, nawilżacze do grzejników, chłodnicze lady, lampki
na choinki świąteczne, czajniki elektryczne, urządzenia do dezynfekcji, świecące numery na domów, dozowniki środków
odkażających w toaletach, instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, ekspresy do kawy elektryczne,
elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody
pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania
ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elektryczne, bojlery gazowe, lampy gazowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i Instalacje do gotowania, grill
elektryczny [wyposażenie kuchenne], grzejące płyty, ogrzewacze kieszonka, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do klimatyzacji, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, komory chłodnicze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny,
lady chłodnicze, reflektory do lamp, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy oświetleniowe,
lampy wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, latarki, latarki kieszonkowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, instalacje do chłodzenia mleka, urządzenia do oczyszczania
powietrza, urządzenia do opalania, osuszacze, oświetlenie sufitowe, aparaty do suszenia, urządzenia do palenia kawy, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek,
piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie
do piekarników, płyty grzejne, instalacje do podgrzewaczy,
podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody [aparatura], poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, urządzenia służące do podgrzewania powietrza, urządzenia służące do chłodzenia powietrza, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy służące do promienie ultrafioletowego,
inne niż do celów leczniczych, rożen [wyposażenie kuchenne],
ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady
piecowe, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary
elektryczne, tostery, lampy służące do układanie włosów, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia
napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, aparatura
i urządzenia do uzdatnianie wody, aparatura do wentylacja
[klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], urządzenia do filtro-
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wania wody, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zlewozmywaki,
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp,
elektryczne, żarniki do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, żarówki elektryczne, 14 bransoletki do zegarków, budziki,
chronografy [zegarki], przyrządy do chronometru, chronometry [zegary o dużej dokładności], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów I zegarków,
sprężyny do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki
zegarów i zegarków, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], 15 altówki, cymbały, dzwonki ręczne [instrumenty muzyczne], flety, futerały na instrumenty muzyczne, gitary, gongi, harfy, struny do harfy, harmonie
ręczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty
strunowe [muzyka], kamertony, katarynki, klapki do instrumentów muzycznych, klarnety, klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, kołki do instrumentów muzycznych, kontrabasy, kornety, mandoliny, miechy
do instrumentów muzycznych, młoteczki do strojenia, naciąg
perkusyjny, statywy do nut, oboje, okaryny, organki [harmonijki ustne], organy, pałki perkusyjne, pedały do instrumentów
muzycznych, perforowane taśmy muzyczne, pianina, klawisze
do pianin, struny do pianin, piszczałki do organów, plektrony,
płytki do szarpania strun [kostki, plektrony], podkładki pod
brodę do skrzypiec, podstawki do instrumentów muzycznych
[kobyłki], pozytywki, puzony [instrumenty muzyczne], regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, rogi [instrumenty muzyczne], saksofony, skóra na bębny, skrzypce, smyczki do instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów
muzycznych, statywy do nut, stroiki, struny do instrumentów
muzycznych, syntezatory muzyczne, szeng [chiński instrument dęty], tamburyny, taśmy muzyczne [perforowane taśmy
muzyczne, pianina], tłumiki do instrumentów muzycznych,
trąbki [instrumenty muzyczne], trąbki, rogi, trójkąty [instrumenty muzyczne], urządzenia do odwracania kartek w zeszytach z nutami, ustniki instrumentów muzycznych, 16 albumy,
broszury, bloki do pisania, bloki rysunkowe, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, filtry do kawy papierowe, niszczarki dokumentów
do użytku biurowego, papier do pakowania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
przyrządy do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 18 aktówki, teczki, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia dzieci, etui na klucze, kije do parasoli, kijki do trekkingu,
kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, laski, rączki do lasek spacerowych, uchwyty do lasek spacerowych, lasko - krzesełka, rzemyki do łyżew, myśliwskie torby
[akcesoria do polowań], teczki na nuty, obroże dla zwierząt,
okrycia dla zwierząt, parasole, pokrowce na parasole, skórzane
pasy, torby plażowe, plecaki turystyczne, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, pudełka z fibry, pudła skórzane
na kapelusze, rączki do parasoli, rączki walizek, siatki na zakupy,
teczki i torby szkolne, tornistry szkolne, teki, dyplomatki, torby
alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne],
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe,
torby turystyczne, walizki, rączki do walizek, wizytowniki,
20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych,
meble biurowe, kapsle do butelek niemetalowe, korki do butelek, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła,
metalu lub gumy, zamknięcia do butelek niemetalowe, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopisma, łóżeczka dla małych
dzieci, fotele, fotele fryzjerskie, haczyki niemetalowe na odzież,
haki do zasłon, zaciski do kabli niemetalowe, kadzie drewniane
do zlewania wina, kanapy, stojaki na kapelusze, karimaty, karnisze do zasłon, kojce dla dzieci, maty do kojców dziecięcych,
kołyski, kredensy, krzesła, podpory pod książki, leżaki, łóżeczka
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dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, konstrukcje drewniane łóżek, sprzęt do łóżek niemetalowy, łóżka, stoliki pod maszyny
do pisania, materace, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, maty wyjmowane do zlewów, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, półki meblowe,
kije do mioteł niemetalowe, poduszki nadmuchiwane powietrzem nie do celów leczniczych, wieszaki stojące na odzież,
tablice na ogłoszenia, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, stojaki na parasole, podnóżki, podpórki do roślin,
pokrowce na odzież do wieszania, półki biblioteczne, półki
magazynowe, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
papierowe, rolety wewnętrzne, rolki do zasłon, siedzenia stanowiące meble, siedzenia metalowe, sofy, stoliki ruchome pod
komputery, stoły do masażu, stoły kreślarskie, stoły metalowe,
stoły warsztatowe, stopnie [schodki] niemetalowe, sworznie
niemetalowe, szezlongi, meble szkolne, śpiwory kempingowe,
taborety, wieszaki na ubrania, zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe do pojazdów, 21 szczoteczki do brwi,
otwieracze do butelek, butelki chłodnicze, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt nieelektryczne, cedzaki [przybory
gospodarstwa domowego], kosze na chleb, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego chłodzenie żywności, łopatki do ciasta, formy do ciasta, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, prasy
do czosnku [sprzęt kuchenny], narzędzia ręczne do czyszczenia, przykrywki do dań, potraw, przyrządy do demakijażu, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], dysze do węży zraszających, trzepaczki
do dywanów, nie będące maszynami, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, elementy napinające do odzieży,
elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne,
foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki
do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne,
garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gąbki do celów domowych, gąbki ścierne do szorowania skór, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne,
pędzle do golenia, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, grille [kuchenne], grzebienie elektryczne, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, serwisy do herbaty, zaparzaczki do herbaty, młynki ręczne do kawy, serwisy do kawy,
kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, pojemniki kuchenne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, łopatki
[sprzęt kuchenny], łopatki [sztućce], łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki wazowe, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych [blendery], mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe
nieelektryczne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki
do użytku domowego ręczne, mopy, naczynia, dziobki do naczyń, szczotki do mycia naczyń, koziołki pod noże na stół, nóż
piekarniczy, odkurzacze nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, patelnie, patery,
szczoteczki do paznokci, stojaki na pędzie do golenia, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pochłaniacze dymu do użytku domowego, f podkładki
na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy
do podlewania, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pokrowce na deski do prasowania, pokrywki do garnków, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania
do celów domowych, wanienki do prania, prasy do spodni,
prawidła do butów, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne, kuchenne ruszty, serwisy [zastawy stołowe], sita
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[przybory gospodarstwa domowego], sitka do herbaty, spryskiwacze, suszarki do bielizny, stojaki do suszenie prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, szczotka mechaniczna, materiały
do szczotkarstwa, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do obuwia, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szkło [naczynia], szkło
do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne,
szkło emaliowane, szkło mleczne, szpilki kuchenne metalowe,
szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła, kubły
na śmieci, tace do użytku domowego, talerze, tarki [sprzęt kuchenny], termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczem kuchenne, torebki do wyciskania
kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów [ręczne], trzepaczki nieelektryczne, ubijaki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, formy do wypiekania wafli nieelektryczne, wałki
do ciasta domowe, przyrządy do woskowania i polerowanie
butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne
do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki
ścierne do celów kuchennych, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, podstawki pod żelazka do prasowania preparaty
zawierające płyny wymiennocieplne do chłodzenia żywności
do celów gospodarstwa domowego, 28 balony do zabawy,
bańki mydlane [zabawki], rękawice baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], kije bilardowe, kule bilardowe, stoły bilardowe, rękawice bokserskie, broń do szermierki,
butelki do karmienia lalek, ozdoby na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinki, choinki
z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia,
deski do pływania, deski snowboardowe, deski surfingowe, torby na narty i deski surfingowe, deski windsurfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, elektroniczne tarcze, przyrządy do gimnastyki, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije
golfowe na kółkach lub bez, kule do gry, urządzenia do gry,
żetony do gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie (salonowe), grzechotki, haczyki wędkarskie, hantle, kije hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapiszony
do pistoletów [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, klocki [zabawki], kołowrotki wędkarskie, konfetti,
konie na biegunach [zabawki], gry polegające na konstruowaniu, końcówki do kijów bilardowych, kręgle, kulki do gry, kulturystyka (przyrządy stosowane w kulturystyce), kusze [artykuły
sportowe], lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla latek, latawce, linki, żyłki wędkarskie, łuki do strzelania,
łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski [zabawki], maski teatralne,
misie pluszowe, narty, wiązania do nart, wosk do nart, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania
[gry], piłki do gier, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, samochody sterowane radiem [zabawki], naciągi do rakiet,
rękawice do gier, rolki, rowery treningowe stacjonarne, stoły
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, śmieszne rzeczy
[atrapy], trampoliny, warcaby [gry], wędki, worki treningowe,
wrotki, zabawki dla zwierząt domowych, 35 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacji handlowej, usługi w zakresie
prowadzenia agencji reklamowej, usługi w zakresie analizy
rynkowych, usługi w zakresie prowadzenia badań marketingowych, usługi w zakresie prowadzenia badań opinii publicznej,
usługi w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wynajmowania maszyn
i urządzeń dla biura, usługi w zakresie prowadzenia biura po-
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średnictwa pracy, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie aranżacji dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa
w zakresie zarządzania personelem, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie edytorskich usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
sporządzania prognoz ekonomicznych, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, usługi w zakresie udzielania konsumentom handlowej informacje i porad [punkty informacji
konsumenckiej], usługi w zakresie prowadzenia księgowość,
usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych,
usługi w zakresie prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie doradztwa
dotyczącego organizowania działalności gospodarczej, usługi
w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie outsourcing [doradztwo handlowe], usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi w zakresie pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, usługi
w zakresie produkcji filmów reklamowych, usługi w zakresie
projektowania materiałów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tworzenia tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, 36 usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie biura informacji kredytowej, usługi w zakresie doradztwa w sprawach finansowych, usługi w zakresie doradztwa
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie finansowej wyceny [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych,
usługi w zakresie informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie informacji
bankowych, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie transakcji finansowych, transfer elektroniczny kapitału, tworzenie funduszów inwestycyjnych,
usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie doradztwa
ubezpieczeniowego, usługi w zakresie informacji w sprawach
ubezpieczeń, usługi w zakresie umowy kredytowe połączonej
ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], 37 usługi w zakresie
budowy pawilonów i sklepów targowych, usługi w zakresie
informacji o naprawach, usługi w zakresie instalowania i naprawy telefonów, usługi w zakresie instalowania i naprawy
urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu
urządzeń kuchennych, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie napełniania
pojemników z tonerem, usługi w zakresie regeneracji maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi w zakresie regeneracji silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
38 agencje informacyjne, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi
w zakresie nadawania bezprzewodowego, usługi w zakresie
obsługi telekonferencji, usługi w zakresie poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłanie Informacji, usługi w zakresie
transferu strumieniowego danych, usługi w zakresie transmisji
plików cyfrowych, usługi w zakresie transmisji programów radiowych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji satelitarnej, usługi w zakresie
udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, usługi
w zakresie udostępniania połączenia ze światową siecią kom-
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puterową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 usługi w zakresie dostarczania towarów [zaopatrzenia], usługi w zakresie
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
usługi w zakresie dystrybucja gazet, usługi w zakresie dostarczania korespondencji, przesyłek, usługi w zakresie magazynowania, usługi w zakresie informacji o magazynowaniu, usługi w zakresie pakowania produktów, usługi w zakresie
pakowania towarów, usługi w zakresie transportu przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie dostarczania przesyłek,
usługi w zakresie rezerwacji transportu, usługi w zakresie transportu samochodowego, usługi w zakresie spedycji, usługi
w zakresie składowania towarów, usługi w zakresie informacji
o transporcie, usługi w zakresie pośrednictwa w transporcie,
usługi kurierskie [listy lub towary], wynajmowanie magazynów, 41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, usługi w zakresie
organizowania i obsługi konferencji, usługi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, usługi w zakresie organizowania
i obsługi konkursów, usługi w zakresie organizowania loterii,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi
w zakresie wypożyczania odbiorników radiowych i telewizyjne, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi w zakresie pisanie tekstów, innych niż reklamowych, usługi w zakresie produkcji filmów Innych niż reklamowych, usługi w zakresie produkcji filmów na taśmach wideo, usługi w zakresie
produkcji mikrofilmów, usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie publikowania tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi w zakresie
prowadzenia studia filmowego, usługi w zakresie prowadzenia studia nagrań, usługi w zakresie wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
usługi w zakresie projektowania i dekoracja wnętrz, usługi
w zakresie doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie doradztwa w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi w zakresie dostarczania [opracowywania] wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie elektronicznej konwersja danych lub programów, usługi w zakresie doradztwa w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie wypożyczania komputerów, usługi w zakresie monitoringu systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie
aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wypożyczania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dzie-
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dzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie wypożyczanie serwerów
[hosting].
466574
(220) 2017 01 25
HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HAXEL
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe,
umieszczanie reklam w Internecie, pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie systemów wsparcia sprzedaży, systemów i programów budujących relacje z partnerami
i motywujących pracowników, w tym ich sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych,
zarządzanie hotelami, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
usługi audytu jako część zarządzania, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie systemami informatycznymi, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, systemy wsparcia sprzedaży, systemy, programy
budujące relacje z partnerami i motywujące pracowników,
39 usługi w zakresie organizowania podróży, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na wycieczki, również
za pośrednictwem Internetu, organizowanie zwiedzania
turystycznego, usługi transportowe, wynajem środków
transportu, usługi parkingowe, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 41 organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kursów, eventów, szkoleń, organizowanie i obsługa przyjęć,
balów, dyskotek, organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, organizowanie spektakli, organizowanie konkursów, organizowanie targów i wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie wypoczynku, usługi klubów
zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, usługi w zakresie organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, usługi domów i ośrodków kultury, usługi galerii
i salonów wystawienniczych, usługi wesołych miasteczek
i parków rozrywki, usługi świadczone przez biblioteki, nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.
(210)
(731)

466623
(220) 2017 01 19
MR.POLBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień
(540) Mr.PolBee

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 03.13.04, 02.01.23
(510), (511) 30 miód, napoje na bazie miodu, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym także za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, miodu, napojów na bazie
miodu.
(210) 466631
(220) 2017 01 20
(731) POLAK PIOTR TECWELD, Piekary Śląskie
(540) DIGITIG

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 spawarki, automatyczne spawarki elektryczne,
elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania
łukiem elektrycznym, elektrody do urządzeń spawalniczych,
palniki spawalnicze, urządzenia do spawania laserowego, części zamienne, osprzęt i akcesoria do wymienionych
urządzeń.
466639
(220) 2017 01 20
KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań
(540) ArtroCenter ORTOPEDIA KOLANA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
466642
(220) 2017 01 20
KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań
(540) KręgosłupCenter ORTOPEDIA I NEUROCHIRURGIA
KRĘGOSŁUPA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
466676
(220) 2017 01 24
KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole
(540) € WWW.ROZLICZSIE.PL ZWROT PODATKU
z zagranicy Anna Kłosowska
(210)
(731)
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(531)

01.17.02, 01.17.03, 24.17.18, 26.11.02, 24.01.99, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie dokumentów,
41 świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
466678
(220) 2017 01 25
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Casa Pecunia
(510), (511) 33 wino.

(210)
(731)

466679
(220) 2017 01 25
LEWANDOWSKA NATALIA FUSION GUSTO,
Przeźmierowo
(540) FUSION GUSTO

(210)
(731)
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(540) MISTRZOSTWA POLSKI W ZAKŁADACH NA ŻYWO

(531)

11.03.01, 11.03.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, obróbka tekstów,
reklama, marketing, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych, 41 gry świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy sportowe, organizowanie konkursów, kultura
fizyczna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja
o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie zawodów sportowych.
466684
(220) 2017 01 16
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) MISTRZOSTWA POLSKI W OBSTAWIANIU NA ŻYWO

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży produktów spożywczych, usługi w zakresie hurtowej sprzedaży produktów
spożywczych, usługi w zakresie hurtowej sprzedaży takich
produktów jak: zioła, w tym zwłaszcza mikrozioła, kwiaty
jadalne, kiełki, oliwki, owoce, w tym zwłaszcza egzotyczne
owoce, warzywa, w tym zwłaszcza egzotyczne warzywa, miniwarzywa i mikrowarzywa.
466682
(220) 2017 01 25
KACZYKOWSKI TOMASZ PAWEŁ SERVICE TEAM,
Nowa Wieś Lęborska
(540) FitandSTRONG.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach
detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż sprzętu
sportowego, sprzętu elektronicznego i AGD, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji również internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów reklamowych, pośrednictwo
w zakresie nabywania usługi reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni na reklamę,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób
trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja towarów poprzez telewizję, radio i Internet.

(531)

11.03.01, 11.03.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, obróbka tekstów,
reklama, marketing, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych, 41 gry świadczone on-line, gry hazardowe, imprezy sportowe, organizowanie konkursów, kultura
fizyczna, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja
o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie zawodów sportowych.
(210) 466690
(220) 2017 01 25
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Gastronomia Majonez KIELECKI Tradycja
produkcji od 1959r. BEZ KONSERWANTÓW

(531)
(210)
(731)

466683
(220) 2017 01 16
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

08.07.25, 19.01.04, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
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(210) 466695
(220) 2017 01 26
(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN, Słupsk
(540) soprano
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
takich jak: artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne, soki i napoje owocowe, pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać oraz kupować te towary w hurtowniach,
sklepach detalicznych, punktach gastronomicznych, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej.

(210)
(731)

466755
(220) 2017 01 26
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO FUN FANTASTIC
(510), (511) 32 napoje owocowe, soki warzywno-owocowe,
w tym dla dzieci, syropy, preparaty do przygotowywania
napojów, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, napoje
gazowane, soki owocowe.

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi sprzątania.

(210)
(731)
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466768
(220) 2017 01 27
STASIAK-RYKOWSKA ANETTA MASTER CLEANING,
Łódź
(540) MC

466775
(220) 2017 01 27
KONOPKA MARIAN USŁUGI TRANSPORTOWE,
Zabawa
(540) SK-BUS
(210)
(731)

(210) 466756
(220) 2017 01 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA intymna OCHRONA + PIELĘGNACJA
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport autobusowy, transport pasażerski,
usługi kierowców, usługi transportowe, informacja o transporcie, holowanie, organizowanie podróży, dostarczanie
przesyłek, przewożenie ładunków, wypożyczanie pojazdów.
466805
(220) 2017 01 16
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., Tianjin, CN
(540) ICEPURE PLUS

(210)
(731)
(531)

26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 24.13.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji
skóry, środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej, preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne,
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(210) 466758
(220) 2017 01 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Intymna Advance MED +
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji
skóry, środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej, preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne,
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania wody, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(210) 466898
(220) 2017 01 30
(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN, Słupsk
(540) Soprano la casa del gelato

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
takich jak: artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne, soki i napoje owocowe, pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać oraz kupować te towary w hurtowniach,
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sklepach detalicznych, punktach gastronomicznych, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej.
(210) 466952
(220) 2017 01 31
(731) GARBOLIŃSKI MAREK SUNDYSTRYBUCJA, Poznań
(540) ink MATTERS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 1 drukarskie substancje chemiczne, światłoczułe
płytki drukarskie, żywice stosowane w przemyśle drukarskim,
dodatki chemiczne do tuszy drukarskich, sensybilizowane
klisze drukarskie do druku offsetowego, oleje stosowane
w produkcji tuszów drukarskich, środki chemiczne do użytku
w drukarstwie, preparaty chemiczne do użytku w produkcji
materiałów drukarskich, mieszaniny do formowania w postaci kitu syntetycznego do użytku w produkcji farb drukarskich
dla branży drukarskiej, surfaktanty do obróbki papieru stosowane w procesach drukarskich, surfaktanty do obróbki maszyn stosowane w procesach drukarskich, płytki o zwiększonej czułości do użytku w drukarstwie, mieszaniny chemiczne
stosowane wraz z sensybilizowanymi kliszami drukarskimi,
środki dyspergujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia
wyrobów włókienniczych, środki penetrujące do drukarstwa
tekstylnego i barwienia wyrobów włókienniczych, produkty
chemiczne stosowane w drukarstwie lub przy druku tekstów, obrazów, słów czy grafiki, 2 farby poligraficzne, środki pomocnicze do farb i maszyn drukarskich, folie i lakiery
do uszlachetniania druków, pasta drukarska, laki drukarskie,
tonery drukarskie, lakiery drukarskie, pigmenty drukarskie,
tusze drukarskie, tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym, błyszczące tusze drukarskie, termochromowe
tusze drukarskie, pasty drukarskie -tusz, metaliczne farby
drukarskie, mieszanki drukarskie -tusz, farby drukarskie -tusz,
tusze drukarskie stosowane w procesie druku litograficznego, tusze do druku offsetowego, tusz do druku płaskiego,
atrament do drukarek atramentowych, proszki metalowe dla
drukarzy, pasty drukarskie do reprodukcji, toner do drukowania offsetowego, lakiery do tuszów drukarskich, wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, tusze drukarskie utwardzane
promieniami ultrafioletowymi, pigmenty drukarskie do materiałów tekstylnych, dodatki suszące do tuszów drukarskich,
barwniki do produkcji tuszów drukarskich, tusze do użytku
w drukarstwie, pigmenty do użytku w tuszach drukarskich,
stosowane w procesie druku litograficznego, metale w formie folii dla drukarzy, metale w postaci folii dla drukarzy, folie metalowe do użytku przez drukarzy, proszek metalowy
do użytku przez drukarzy, metale w postaci proszku dla drukarzy, farby do użytku w przemyśle drukarskim, folie metalowe do stosowania przy drukowaniu, organiczne pigmenty
do produkcji tuszów drukarskich, tusze zapachowe w mikrokapsułkach do druku fleksograficznego, wkłady z tonerem
pełne do drukarek laserowych, kartridże z tonerem, napełnio-
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ne, do drukarek laserowych, metale nieżelazne w postaci folii
dla drukarzy, wielowarstwowe folie ze stopów aluminium dla
drukarzy, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych napełnione, metale nieżelazne w postaci proszku dla drukarzy,
wkłady z tonerem -pełne do drukarek igłowych, metale szlachetne w postaci proszku dla drukarzy, wkłady wypełnione
tuszem stałym do drukarek atramentowych, wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, kartridże z tonerem,
napełnione, do drukarek atramentowych, tusze drukarskie
do stosowania w przemyśle graficznym, pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukarskich, barwniki do użytku
w produkcji tuszów drukarskich, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń drukujących, dodatki
do tuszu drukarskiego do celów suszenia, wkłady z tonerem,
pełne, do drukarek i fotokopiarek, proszki metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszki metalowe
dla malarzy, artystów, dekoratorów lub drukarzy, folia metalowa dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszki
ołowiane dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
metal w postaci folii do użytku w drukowaniu, materiały
do użytku jako części składowe tuszów drukarskich, metale
w formie proszku dla drukarzy, malarzy i dekoratorów, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
folie z ołowiu dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
barwniki do użytku jako środki pomocnicze w branży drukarskiej, wkłady z tonerem pełne do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, proszki metalowe do użytku
przez malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folia z metali
szlachetnych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
proszki ze stopów ołowiu dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, folie ze stopów ołowiu dla malarzy dekoratorów,
drukarzy i artystów, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, metale nieżelazne
w postaci folii dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
metale szlachetne w postaci proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metale nieżelazne w postaci
proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu,
drukarstwie i sztuce, proszki z metali szlachetnych do użytku przez malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metale
w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów.
(210) 466962
(220) 2017 02 01
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) RANCHO CUBA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso,
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa,
mrożone owoce morza, mrożone dania gotowe, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki
kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ryżowe, zupy
błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka
ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukury-
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dziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzcinowy, 32 napoje
bezalkoholowe, soki owocowe w puszkach, soki owocowe
w kartonikach, napoje energetyczne.
(210) 466968
(220) 2017 02 01
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON since 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso,
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa,
mrożone owoce morza, mrożone dania gotowe, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki
kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ryżowe, zupy
błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata,
kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka
ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzcinowy.
(210) 467083
(220) 2017 02 03
(731) MIECZKOWSKA MARTA DEVIL-CARS, Białystok
(540) DEVIL-CARS PL

(531) 25.07.02, 25.07.04, 25.07.05, 27.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigowych, 41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych.
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sie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi
biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, agencje
informacji handlowej, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa
budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie
obiektów parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi
parkingowe, transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary
przekąskowe, kafeterie [bufety].
(210) 467123
(220) 2017 02 05
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com

(210) 467122
(220) 2017 02 04
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com

(531) 07.01.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny,
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku,
paliwo do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie
zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakre-

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny,
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie
danych związanych z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubez-
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pieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń
i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa
budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów,
budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków
biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi garaży
parkingowych, usługi parkingowe, transport, 41 dystrybucja filmów, centra rozrywki, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(210) 467124
(220) 2017 02 05
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, gaz płynny,
paliwo do statków powietrznych/statków, biopaliwa, benzyna
silnikowa, olej napędowy, polana do palenia w kominku, paliwo
do grilla z wiórów drzewnych, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, 35 rozpowszechnianie danych związanych
z reklamą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji,
doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw,
agencje informacji handlowej, 36 informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, admini-
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strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów
budowlanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa
opon, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzątanie
budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe, transport, 41 dystrybucja filmów,
centra rozrywki, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(210) 467137
(220) 2017 02 06
(731) BENIW ANDRZEJ STARY LWÓW, Rzeszów
(540) Stary Lwów
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów spożywczo - przemysłowych, oraz ich reklama,
w tym sprzedaży: odzieży, obuwia, mebli, materiałów budowlanych niemetalowych, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, mięsa i przetworów mięsnych,
produktów mlecznych, wyrobów cukierniczych, słodyczy
i produktów mącznych, napoi bezalkoholowych, napoi alkoholowych, świeżych owoców i warzyw, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży usług związanych z prowadzeniem barów szybkiej obsługi, usług gastronomicznych
z własnym zapleczem, produktami i transportem, domów
turystycznych, hoteli, kafeterii, kawiarni, moteli, pensjonatów,
restauracji, usług związanych z wynajmowaniem pomieszczeń na pobyt czasowy, usług związanych z prowadzeniem
salonów fryzjerskich, usług manicure, salonów piękności (kosmetycznych), usług tatuowania, usług wizażu, usług w zakresie higieny i mody dla ludzi, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, domy turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie,
motele, pensjonaty, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 44 salony fryzjerskie,
manicure, salony piękności (kosmetyka), tatuowanie, usługi
wizażu, usługi w zakresie higieny i mody dla ludzi.
(210) 467180
(220) 2017 02 06
(731) MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek
(540) COCOLA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda gazowana, woda (napoje), soki.
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467183
(220) 2017 02 06
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) A ASTORIA PREMIUM VODKA
(210)
(731)

(531) 19.07.01, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe (z wyjątkiem piwa) z wyłączeniem win.
467184
(220) 2017 02 06
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ISLANDER VODKA

(210)
(731)
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(531) 19.07.01, 19.07.09, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka.
(210) 467186
(220) 2017 02 06
(731) KLICKA JOANNA, Kielce
(540) ART J

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 16 obrazy (malarstwo), obrazy i zdjęcia, grafiki,
35 reklama i marketing, projektowanie reklam, produkcja
filmów reklamowych, 41 organizacja i prowadzenie warsztatów plastycznych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, studia filmowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych,
grafika komputerowa, 42 projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, wzornictwo przemysłowe, 43 usługi zakwaterowania, prowadzenie hoteli i pensjonatów, wynajmowanie
pomieszczeń, usługi gastronomiczne i barowe, prowadzenie
restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi.
467187
(220) 2017 02 06
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CSS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaroszowiec
(540) kokogood...KARMIMY NATURĄ

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 26.04.06, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy, pasztety, wyroby garmażeryjne
ujęte w tej klasie, wędliny, mięso, porcje mięsa wędzonego,
wszystkie wyżej wymienione na bazie mięsa drobiowego.
467212
(220) 2017 02 07
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WETO 250 EC
(510), (511) 5 fungicydy.
(210)
(731)
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467237
(220) 2017 02 07
PRZEDSIĘBIORSTWO SCHEMAT MARCZAK, LEWIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sieradz
(540) inSpiria

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, farby olejne,
farby olejne do użytku w sztuce, farby wodne, farby wodne
do użytku w sztuce, farby plakatowe, farby dla dzieci, emalie
do malowania, 16 artykuły szkolne i artystyczne, materiały
piśmienne: długopisy, flamastry, mazaki,kredki, ołówki, pióra
jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, etui na pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne: cyrkle kreślarskie, gumki do ścierania, kleje roślinne do celów piśmiennych
i do użytku domowego, glina do modelowania, plastelina,
modelina, zestawy do malowania i rysowania, pędzle i pędzelki do malowania, taśma klejąca, piórniki, temperówki,
artykuły papiernicze: bloki, bloki rysunkowe, druki, bloczki
samoprzylepne, etykiety samoprzylepne, zeszyty, notesy,
skorowidze, teczki, skoroszyty, czasopisma, gazety, książki,
kalendarze, pamiętniki, podręczniki, poradniki, prospekty,
skrypty.
(210) 467250
(220) 2017 02 08
(731) Société Jas Hennesy & Co., Cognac, FR
(540) Hennessy PARADIS

(531) 19.07.01, 19.07.10, 19.07.17, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia i pojemniki do użytku domowego
lub do kuchni, butelki ze szkła, porcelany i fajansu, pojemniki,
misy, naczynia, garnki, talerze, kubki ze szkła, porcelany i fajansu, kubki papierowe lub plastikowe, szklanki do napojów,
pojemniki ze szkła, porcelany i fajansu, karafki, mieszadełka
koktajlowe, ręczne miksery (shakers), korki szklane, wiaderka
do lodu, formy do lodu, korkociągi, kryształy (szkło), malowane szkło, pipety (do degustacji wina), podstawki do kart
menu, otwieracze do butelek, dzbany i kufle, porcjowniki,
nalewaki do butelek, kosze na butelki z winem, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa
nie z metali szlachetnych, naczynia i talerze ze szkła, porcelany i fajansu, podgrzewacze do perfum i olejków eterycznych,
waporyzatory, statuetki lub figurki wykonane z porcelany,
terakoty lub szkła, nieobrobione lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła budowlanego), ozdoby i artykuły dekora-
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cyjne wykonane ze szkła, porcelany i fajansu, a mianowicie:
pudełka na cukierki, świeczniki, misy, osłonki do kwiatów doniczkowych, stołowe podkładki pod noże, koziołki do zastawy stołowej, pierścienie na serwetki, wazony i fiolki (manierki, flakony), 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), koktajle alkoholowe.
(210) 467286
(220) 2017 02 08
(731) ARMADAFINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) finanse Armada

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i powierzchni biurowej,
zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, 37 budownictwo: wznoszenie budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, rozbiórka budynków.
467313
(220) 2017 02 08
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) A.D. 1891 SOPLICA KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ
(210)
(731)

(531) 06.07.25, 07.01.09, 05.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

467314
(220) 2017 02 08
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
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(540) A.D. 1891 SOPLICA SZLACHETNA WÓDKA KUNSZT
TRADYCJI OD POKOLEŃ

(531) 07.01.09, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210) 467326
(220) 2017 02 09
(731) HOLIK DARIUSZ HOLMAR, Czarna Wieś Słoneczna
(540) HOLMAR
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, artykułów ściernych
i do cięcia, artykułów BHP, odzieży i obuwa ochronnego,
okularów i masek ochronnych, maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, maszyn rolniczych, maszyn do robót ziemnych i budowlanych, maszyn dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, ręcznie sterowanych narzędzi i przyrządów budowlanych lub do naprawy i konserwacji lub do obróbki materiałów, urządzeń zabezpieczających lub ochronnych lub sygnalizacyjnych, narzędzi
do obróbki, narzędzi i urządzeń do spawania, narzędzi i urządzeń do cięcia, przyrządów mierniczych, narzędzi i urządzeń
do mierzenia, elektroniki, baterii, akumulatorów, drobnych
wyrobów metalowych, metalowych i niemetalowych materiałów i elementów budowlanych i konstrukcyjnych, śrub,
nakrętek, podkładek, wkrętów, urządzeń zamiatających
i czyszczących, urządzeń myjących i piorących, urządzeń
do mycia ciśnieniowego, urządzeń do przenoszenia i transportu, odkurzaczy ogrodowych, narzędzi i urządzeń ogrodowych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez stronę
Internetową, 40 obróbka i przetwarzanie metali, tworzyw,
kamienia i drewna, frezowanie, grawerowanie, heblowanie
materiałów, informacje o obróbce materiałów, kowalstwo,
lutowanie, odlewanie metali, piaskowanie,piłowanie materiałów, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie metalu,
ścieranie, szlifowanie, trasowanie laserem, barwienie.
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(210) 467329
(220) 2017 02 09
(731) KOZICA FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH, Kraków
(540) KOZICA FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH

(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne- pokazy, kultura fizyczna, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów- szkolenia, organizowanie zawodów sportowych, produkcja mikrofilmów,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, sport- wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem pojazdów,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie.
467348
(220) 2017 02 09
CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa
(540) BIEG WISŁY

(210)
(731)

(531) 18.04.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa okolicznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury,
35 organizowanie działalności promocyjnej, oferowanie
w sklepach detalicznych hurtowych artykułów sportowych,
zwłaszcza w dziedzinie strzelectwa, 41 usługi dla osób
sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza
z uwzględnieniem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, organizowanie festynów kursów, szkoleń
w zakresie strzelectwa w tym dla instruktorów strzelectwa,
doradztwo w zakresie strzelectwa, 42 doradztwo w zakresie
budowy obiektów sportowych oraz zaplecza tych obiektów,
zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz obiektów
i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych,
prowadzenie internatów w zakresie zakwaterowania.
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467350
(220) 2017 02 09
MAMASTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Warszawarsaw

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 12 części samochodowe - maski pojazdów.

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 druki, plakaty, fotografie, ulotki, katalogi, publikacje, foldery, etykiety, wizytówki, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie reklam, ogłoszeń reklamowych, materiałów
reklamowych oraz promocyjnych, usługi w zakresie akwizycji, promocji i marketingu oraz informacji, 38 usługi portalu
internetowego obejmujące usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy takie jak przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, rozrywki,
rekreacji i sportu, poczta elektroniczna, obsługa internetowa forów dyskusyjnych, udostępnianie usługi internetowej
umożliwiającej publikowanie w Internecie ogłoszeń przez
osoby prywatne i osoby prawne, 41 udostępnianie informacji o wydarzeniach rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, udostępnianie informacji o obiektach
rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
43 udostępnianie informacji o obiektach gastronomicznych.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, zestawy sushi, ryż, sosy do sałatek i dań,
sos sojowy, wyroby cukiernicze, desery, produkty zbożowe,
43 usługi w zakresie: obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
japońskie, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering.

(210)
(731)

(210) 467379
(220) 2017 02 09
(731) KOWALSKA DOROTA IMPERIAL, Legionowo
(540) SUSHIROLL

467387
(220) 2017 02 10
STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia
(540) EURO CRAFT

(210)
(731)

(210) 467367
(220) 2017 02 09
(731) PRASOŁ GABRIEL FERMY PRASOŁ, Wierzbna
(540) jajomat FARMA NATURA

(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie, jaja kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: jaja, jaja ptasie, jaja kurze, jaja kacze, jaja przepiórcze, prowadzenie punktu sprzedaży jaj.
(210) 467377
(220) 2017 02 09
(731) SZECHNICKI ADRIAN AUTO-TIP, Obora
(540) A Tip

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe,
piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki,
wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże,
brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki,
kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne,
klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki
samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory,
wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami,
sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe,
mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe
spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze
polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie, roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria
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do pił łańcuchowych - mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne,
silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne,
wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: elektronarzędzia
ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młotowiertarki, młoty, młoty udarowe, pity, piły tarczowe, pilarki,
pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki
do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki,
ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne,
klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze
pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe,
gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki
do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy
spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe
elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny
do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice,
filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie:
tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki
i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki
hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.
467388
(220) 2017 02 10
STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia
(540) LEX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe,
piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki,
wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże,
brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki,
kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne,
klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki
samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory,
wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami,
sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elek-
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tryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe,
mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, pity łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe
spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze
polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria
do pił łańcuchowych - mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne,
silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne,
wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak, elektronarzędzia
ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młotowiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły tarczowe, pilarki,
pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki
do żywego inwentarza, noże, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki,
ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne,
klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze
pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe,
gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki I podnośniki
do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy
spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe
elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny
do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice,
filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie:
tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki
i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki
hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.
(210) 467432
(220) 2017 02 10
(731) MZYK MATEUSZ STEF-BUD, Winiary
(540) STEF-BUD

(531) 07.01.08, 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)

467497
(220) 2017 02 13
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) agent max kwitnąca róża
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
467498
(220) 2017 02 13
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max owoce tropikalne
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(210)
(731)

467499
(220) 2017 02 13
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEBIQ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

467500
(220) 2017 02 13
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEBIMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

467501
(220) 2017 02 13
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEBITROX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

Nr ZT14/2017

(531) 26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, e-booki,
edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, elektroniczne
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania
pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania,
filmy do pobrania, filmy wideo, fotografie cyfrowe do pobrania, 45 usługi prawne.
(210) 467517
(220) 2017 02 13
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) VisiMed
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, sprzęt
komputerowy, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerowe,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
(210) 467523
(220) 2017 02 13
(731) JABŁOŃSKI SYLWESTER FHUP EKOL, Kępa
(540) WENA CHEM

(210)
(731)

467502
(220) 2017 02 13
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max górska świeżość
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(210)
(731)

467503
(220) 2017 02 13
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max wiosenne kwiaty
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(210)
(731)

(210) 467506
(220) 2017 02 13
(731) INSTYTUT METROPOLITALNY, Gdańsk
(540) METROPOLITAN PRZEGLĄD NAUKOWY

(531) 01.13.15, 26.01.06, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, kity,
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, detergenty do użytku w procesach przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 2 farby, barwniki i preparaty zapobiegające
korozji, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, substancje do szorowania, środki
ścierne i polerskie, środki toaletowe, 4 smary, przemysłowe
tłuszcze, woski i płyny, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty o artykuły medyczne i weterynaryjne, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
467524
(220) 2017 02 13
MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO
COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LAZARO
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao.

(210)
(731)

467526
(220) 2017 02 13
SKUCIK MAGDALENA, SKUCIK JADWIGA, SKUCIK
RAFAŁ AMBASADA URODY WELLNESS & SPA
SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) Ambasada Urody WELLNESS & SPA
(210)
(731)
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(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, gimnastyka, usługi
poprawiania kondycji, nauczanie i kształcenie praktyczne,
43 usługi barowe, kawiarnie, 44 aromaterapia, chiropraktyka,
fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja włosów, łaźnie tureckie
i kabinowe, manicure, masaż, hydromasaż, salony piękności,
salony kosmetyczne, pedicure, krioterapia.
467541
(220) 2017 02 13
RUSEK ADRIANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
APAR, Kraków
(540) APAR ELECTRIC
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przewody
elektryczne, Izolowane przewody elektryczne, przewody elektryczne izolowane, kable i przewody elektryczne,
przewody elektryczne w izolacji z plastiku, sterowniki elektryczne, sterowniki programowalne, sterowniki oprogramowania, sterowniki elektroniczne, obwody sterownicze,
dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze
zasilania, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne skrzynki sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze, przenośne gniazda wtykowe,
elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, zabezpieczenia przepięciowe, instalacja odgromowa, bezpieczniki elektryczne, elektryczne bezpieczniki stykowe, aparatura i urządzenia do przewodzenia
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, aparatura łączeniowa elektryczna, maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej,
przełączniki prądu elektrycznego, ściemniacze, urządzenia
do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania
prądem elektrycznym, wyłączniki elektryczne, falowniki
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie
słoneczne do celów przemysłowych, ogniwa słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu.

(210)
(731)

(210)
(731)

467559
(220) 2017 02 13
KONIK MAGDALENA, KONIK ROBERT MAGDALENA
KONIK & ROBERT KONIK MRK RADCOWIE PRAWNI
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

Nr ZT14/2017

(540) MRK RADCOWIE PRAWNI Magdalena Konik & Robert
Konik

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.
(210) 467574
(220) 2017 02 14
(731) WŁUDARCZYK GRZEGORZ, Leszno
(540) KALITHEA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe płytki ścienne.
467575
(220) 2017 02 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) DECOMORRENO Chocolatta LaFesta
(210)
(731)

(531)

08.01.19, 08.07.01, 07.01.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
26.04.16
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant, czekolada w proszku, wyroby z czekolady, kakao
ciemne, kakao aromatyzowane, kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, krem czekoladowy.
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467579
(220) 2017 02 14
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
(540) Hotel Deo
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi
orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc
w hotelach, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210)
(731)

(210) 467580
(220) 2017 02 14
(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów
(540) LA PIRUU
(510), (511) 20 meble, garderoby, kanapy, kanapo - tapczany, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, pościel
- oprócz bielizny pościelowej, kołdry, poduszki, półki biblioteczne, pulpity, stoliki ruchome pod komputery, stoły, szafki
zamykane, taborety, wyroby wikliniarskie, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa, firanki, koce, obrusy, prześcieradła
na łóżka, kapy na łóżka, ręczniki, ścierki kuchenne, zasłony
z tkaniny lub tworzyw sztucznych, 35 promocja sprzedaży dla
osób trzecich mebli, pościeli oraz wyposażenia wnętrz a mianowicie: mebli pokojowych, kuchennych, materaców, luster,
ramek do obrazów, przyborów oraz pojemników kuchennych
i gospodarstwa domowego, a mianowicie: przyborów kuchennych, garnków, wiader i rondli żelaznych, aluminiowych,
z tworzyw sztucznych, małych ręcznych narzędzi do siekania,
mielenia, wyciskania, grzebieni, gąbek, sprzętu do czyszczenia,
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, świec
dekoracyjnych, serwetek papierowych, serwetek tekstylnych,
podkładek pod szklanki, podkładek na stół, podkładek pod
garnki, tekstyliów i substytutów tekstyliów, narzut na łóżka,
obrusów, wyrobów wikliniarskich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

Nr ZT14/2017

gi wydawnicze, w szczególności w zakresie utworów muzycznych, usługi studiów nagrań, w szczególności w usługi
w zakresie muzycznych studiów nagrań, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, organizowanie imprez, festiwali
i konferencji w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie widowisk kulturalnych, warsztaty, zajęcia i usługi kulturalne, organizowanie i produkcja koncertów
muzycznych, agencje i doradztwo muzyczne, wynajem studiów nagraniowych oraz sal koncertowych.
(210) 467614
(220) 2017 02 15
(731) ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, Warszawa
(540) OKFK ZRP MASTER OF BEAUTY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania rynku, marketing,
pokazy towarów, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, 41 edukacja, nauczanie, fotografie, fotoreportaże, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, koncertów, konferencji, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów, konkursów
piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, kształcenie praktyczne.
467616
(220) 2017 02 15
JUPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) JUPI

(210)
(731)

(210) 467584
(220) 2017 02 14
(731) KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Gliwice
(540) filharmonia

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie festiwali, organizacja warsztatów i koncertów muzycznych, usługi festiwali
muzycznych.
(210) 467593
(220) 2017 02 14
(731) KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Gliwice
(540) JAZOVIA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 organizacja i prowadzenie festiwali, organizacja warsztatów
i koncertów muzycznych, usługi festiwali muzycznych, usłu-

(531) 10.03.04, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, naprawa oraz konserwacja
urządzeń antywłamaniowych i alarmowych, jak również
systemów telewizji użytkowej, systemów kontroli dostępu
i innych systemów zabezpieczeń, 45 usługi detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony, ochrona osobista, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi związane z gaszeniem pożarów, poszukiwania osób zaginionych,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa obiektów.
(210) 467623
(220) 2017 02 15
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Betacom
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 cewki elektryczne, akceleratory cząstek, tarcze
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, urządzenia do ochrony 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 do 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 ko-
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smografii, 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 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
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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 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
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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
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, kal-
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kulatory 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
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 dojazdy 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, elektrycz-
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ne 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, baterie 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, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajem fotokopiarek, reklama on-line 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
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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, dostarczanie 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], factoring, 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
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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
emerytalnych, sponsorowanie finansowe, bankowość on-line, 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 przeciw włamaniowych, 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,
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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
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 on-line, 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 [wzor-
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nictwo 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, konwersja 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.
(210) 467627
(220) 2017 02 15
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BLUER. Cloud Partner
(510), (511) 9 dyski obliczeniowe, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
pamięci komputerowe, komputery, urządzenia zdalnego
sterowania, telefoniczne urządzenia nadawcze, dyski magnetyczne, klawiatury komputerowe, programy sterujące
komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe nagrane, interfejsy komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, mikroprocesory, monitory [sprzęt komputerowy], monitory
[programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania
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danych], optyczne nośniki danych, dyski optyczne, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], komputery przenośne
[podręczne], publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], pamięci
zewnętrzne USB, aplikacje komputerowe do pobrania, tablety, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne zestawienia, optymalizacja
stron internetowych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 przesyłanie wiadomości,
łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta
elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi
w zakresie wideokonferencji, 42 opracowywanie projektów
technicznych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, powielanie programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, hosting serwerów, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatycznej,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi
szyfrowania danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
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lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie.
467644
(220) 2017 02 15
IZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Altus
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, komputerowe przetwarzanie danych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, zarządzanie biznesowe dla sklepów, zarządzanie działalnością gospodarczą
(210)
(731)
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w zakresie firm handlowych i firm usługowych, 36 dzierżawa
biur, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, wynajem biur do coworkingu, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 39 magazynowanie, pakowanie prezentów, prowadzenie parkingów, udostępnianie miejsc parkingowych, usługi parkingowe.
(210) 467647
(220) 2017 02 15
(731) NOWAK WOJCIECH, Niepołomice
(540) FIZJOPUNKT
(510), (511) 10 przyrządy i urządzenia do gimnastyki leczniczej; łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych;
aparaty i urządzenia do masażu; aparatura, przyrządy, instrumenty, artykuły i materiały do fizjoterapii, 41 instruktaż i nauczanie w zakresie kultury fizycznej i gimnastyki; instruktaże;
kluby zdrowia; organizowanie i prowadzenia warsztatów
oraz szkoleń; organizowanie obozów sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie zajęć fitness;
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych; usługi trenera osobistego; usługi trenerskie, 44 usługi medyczne; usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt; fizjoterapia; fizykoterapia; opieka pielęgniarska,
medyczna; opieka zdrowotna; usługi telemedyczne; usługi
doradcze w dziedzinie zdrowia; porady psychologiczne; placówki opieki pielęgniarskiej; pomoc medyczna; terapeutyczne usługi; usługi kuracji uzdrowiskowych; usługi medycyny
alternatywnej.
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(540) Tygodnik Poradnik Rolniczy

(531) 27.05.01, 26.04.08, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma.
(210) 467666
(220) 2017 02 16
(731) NOWAK KRZYSZTOF FENGII, Kalwaria Zebrzydowska
(540) Fengii

(531) 01.01.02, 01.15.17, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków, sprzedaż narzędzi, artykułów i akcesoriów fryzjerskich, 41 doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji i kształcenia w fryzjerstwie, konkursy fryzjerstwa, kształcenie praktyczne, pokazy fryzjerskie, prowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa, akademie fryzjerstwa,
44 usługi fryzjerskie.
467669
(220) 2017 02 16
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) tygodnik rolniczy

(210)
(731)

467651
(220) 2017 02 15
KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma.

29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 17.05.04, 20.07.02,
24.01.13, 09.01.10
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania i analizy rynkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, fakturowanie, ekonomiczne prognozy, księgowość
i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, prognozy
i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt,
sporządzanie listy płac, sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi podatkowe, 36 doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów,
doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje inwestycyjne, informacje finansowe, sporządzanie oraz
analiza raportów finansowych, usługi podatkowe i celne,
usługi w zakresie wyceny finansowej, 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, usługi
prawne.
(210)
(731)

467664
(220) 2017 02 16
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

467676
(220) 2017 02 16
CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliszew
(540) Sery z Goliszewa Naturalnie dojrzały smak
(210)
(731)

(531) 09.01.07, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 29 wyroby z mleka, produkty serowarskie, paluszki serowe, przetworzone sery, ser cheddar, sery śmietankowe, białe sery, sery pleśniowe, sery miękkie, starty ser, sery
mieszane, sery wędzone, sery twarde, sery z przyprawami,
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sery z ziołami, sery dojrzewające, sery niedojrzewające, sery
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery zwarowe,
sery z masy parzonej.
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(210) 467769
(220) 2017 02 17
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) POSitive CINEMA

467687
(220) 2017 02 16
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) BIMAFORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, krople do oczu.

(210)
(731)

467758
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO-SPRINT VC 652

(210)
(731)

(531)

26.04.10, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13, 09.01.20
(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.
467771
(220) 2017 02 17
GWIAZDOWSKA MARZENA PRZEDSIĘBIORSTWO
FINANSOWO-USŁUGOWE GRUNT-MAR, Nowogard
(540) UCZCIWY SPRZEDAWCA
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.16, 12.01.19, 12.01.25, 07.03.05, 13.03.01,
29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(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.

(531)

26.02.01, 26.02.12, 26.11.02, 26.11.12, 02.01.24, 02.01.30,
24.15.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, reklamy online, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, badanie działalności gospodarczej i rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej,
porady w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, zbieranie danych
dotyczących działalności gospodarczej, rozpowszechnianie
danych w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, analizy finansowe, badania finansowe, badanie
wypłacalności finansowej, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związanych
ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, usługi weryfikacji kredytów biznesowych, 41 publikowanie drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie elektronicznych publikacji online.
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(210) 467782
(220) 2017 02 17
(731) FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO, Poznań
(540) FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO

02.01.08, 02.01.23, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13,
29.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne związane
ze sportem i kulturą fizyczną, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych,
treningowych, widowiskowych, zabawowych, użytkowanie
obiektów sportowych poprzez ich wynajem innym podmiotom gospodarczym na imprezy sportowe, zabawowe,
widowiskowe, okolicznościowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie
zawodów, konkursów i pokazów w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji, organizowanie szkoleń sportowych
wśród dzieci i młodzieży, publikowanie książek i materiałów
szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, usługi organizowania
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania wypoczynku, udostępnianie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, udostępnianie sprzętu sportowego,
usługi wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
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467785
(220) 2017 02 17
KACZMAREK HANNA DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA NOVUM,
Wołomin
(540) NOVUM

(210)
(731)

(531)

467784
(220) 2017 02 17
CREATON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) CREATON Akademia WIEDZA PRAKTYKA
DOŚWIADCZENIE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu, szkolenia handlowe, szkolenia
biznesowe, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
obsługi systemów oprogramowania, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, seminaria edukacyjne, usługi dotyczące edukacji technologicznej, 42 doradztwo budowlane [doradztwo architektoniczne],
kontrola jakości, tworzenie programów do przetwarzania
danych i symulacji komputerowych, doradztwo zarobkowe
z wykluczeniem doradztwa przedsiębiorstw, dotyczące materiałów budowlanych, ich zastosowania, użycia i montażu,
tworzenie strony domowej dla osób trzecich w Internecie,
dotyczącej powyższych usług oraz metalowych i niemetalowych materiałów budowlanych, kontrola jakości materiałów
budowlanych, doradztwo techniczne z zakresu uzyskiwania
pozwoleń na systemy jakości, certyfikacja [kontrola jakości],
doradztwo w zakresie kontroli jakości, usługi z zakresu kontroli jakości, przeprowadzanie badań jakości, kontrola procesu w celu zapewnienia jakości, przyznawanie znaków jakości,
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe prace analityczne i badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie przedszkolne, nauczanie języków obcych,
nauczanie muzyki, nauczanie wyrównawcze, edukacja [nauczane], nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie i szkolenia,
nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie konkursów artystycznych, zarządzanie
stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 43 opieka na dziećmi w żłobkach,
opieka nad dziećmi w klubach malucha, żłobki dla dzieci,
usługi w zakresie żłobków, żłobki i ośrodki opieki dziennej,
zapewnienie opieki przed szkołą, zapewnienie opieki nad
dziećmi po szkole, żłobki i ośrodki opieki dziennej.
467786
(220) 2017 02 17
GRUPA HANDLOWA STAROPOLSKIE WĘDLINY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław
(540) STAROPOLSKIE WĘDLINY
(210)
(731)

(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 bekon, słonina, drób w postaci mięsa, flaki,
kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, mięso, pieczenie mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso wieprzowe i wołowe, pasztet z wątróbki, smalec,
szynka, tłuszcze jadalne, wątroba i wątróbki drobiowe, podroby drobiowe, wędliny, wędzonki, frankfurterki, mortadela,
pasty mięsne, pasztety, mięso mielone (mięso siekane).
(210) 467787
(220) 2017 02 17
(731) ZIELIŃSKA AGNIESZKA BEAUTY CODE, Warszawa
(540) Skin ekspert
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi - naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.

Nr ZT14/2017

(210) 467799
(220) 2017 02 17
(731) LANGSTEINER ALICJA F.A. LANGSTEINER, Kraków
(540) Restauracja Wiedeńska Krew
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.
467802
(220) 2017 02 17
SCAN-ANIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) a acerin ZDROWE STOPY STOPPER

(210)
(731)

467792
(220) 2017 02 17
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG30

(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.
467795
(220) 2017 02 17
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG28
(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.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp,
płyny do stóp nielecznicze, 5 preparaty do pielęgnacji stóp
do celów medycznych, środki na odciski, kremy na odciski i nagniotki, lecznicze balsamy do stóp, lecznicze kremy
do stóp, płyny do leczenia grzybicy stóp, preparaty do leczenia grzybicy stóp.
(210) 467803
(220) 2017 02 17
(731) KLISIEWICZ JOANNA BEAUTY CLINIC, Wrocław
(540) BC BEAUTY CLINIC

467797
(220) 2017 02 17
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG35
(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.

(531) 26.01.01, 27.05.01, 01.15.09, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne],
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi opalania
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci,
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
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usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry.
(210) 467811
(220) 2017 02 17
(731) REMPALSKI DANIEL DESECOSMETICS, Dzierżoniów
(540) Viera nails

Nr ZT14/2017

467865
(220) 2017 02 20
GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) blinkee
(210)
(731)

(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wynajem pojazdów, wynajem skuterów
do transportu.
467866
(220) 2017 02 20
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FLEXOLIA
(510), (511) 5 preparaty na stawy, chrząstki, kości.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy perfumowane do rąk, lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, żele UV do paznokci.
467824
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice VC 533

(210)
(731)

(531) 10.05.19, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(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) 467864
(220) 2017 02 20
(731) OKIŃCZYC WOJCIECH PPHU OKMET, Świebodzice
(540) OKMET
(510), (511) 11 piece piekarnicze i grzewcze, urządzenia kominowo - wentylacyjne, urządzenia wodno - kanalizacyjne.

467876
(220) 2017 02 20
PORTA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziwnówek
(540) Porta Mare
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością, 39 dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajmowanie
miejsc parkingowych, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi klubów
zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi w zakresie obozów wakacyjnych (rozrywka), usługi związane z dyskotekami,
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, hazard, kultura fizyczna, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć (rozrywka), 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie (bufety),
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracji washoku, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
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(210) 467879
(220) 2017 02 20
(731) MOKWA VIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI, Wyry
(540) BROWAR OBYWATELSKI

Nr ZT14/2017

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 okrycia wierzchnie, garnitury, marynarki,
spodnie, spódnice, sukienki, kamizelki, koszule, bluzki, dzianiny, krawaty, skarpetki, poszetki, buty, 40 szycie odzieży
na miarę.
467891
(220) 2017 02 20
LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morąg
(540) Haga
(210)
(731)

(531) 02.01.30, 05.01.05, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, woda [napoje], 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
467880
(220) 2017 02 20
ICE BAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ICE BAR

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 puby/usługa barowa.
467883
(220) 2017 02 20
RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) auto world
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 samochody, silniki do pojazdów lądowych,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, maski do pojazdów,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki
pojazdów, osłony przeciwsłoneczne, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, pojazdy elektryczne, 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, usługi naprawiania
pojazdów, 39 dostawa towarów, holowanie, wynajmowanie
miejsc parkingowych, 42 badania techniczne.
(210) 467886
(220) 2017 02 20
(731) 1993 TOMASZ OSSOLIŃSKI, Warszawa
(540) TOMASZ OSSOLIŃSKI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 serek twarogowy śmietankowy Haga, serek
twarogowy w asortymencie, serek twarogowy w plasterkach w asortymencie, serek twarogowy do smarowania
w kubeczkach w asortymencie, serek twarogowy w krążkach
w asortymencie, serek twarogowy w kostkach w asortymencie, pozostałe produkty mleczne .
(210) 467907
(220) 2017 02 21
(731) SYGA ROBERT LIBRAS-ELECTRONIC, Zabieżki
(540) LIBRAS electronic

(531) 26.01.02, 26.07.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(210) 467911
(220) 2017 02 21
(731) KOCHANOWSKA MONIKA COSMECO, Opole
(540) ŚWIECZUCHA NATURALNE ŚWIECE SOJOWE

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świece stołowe, świece okolicznościowe, świece pływające, świece zapachowe, świece perfumowane, świece łojowe, świece [oświetlenie], zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, oświetlenie
bożonarodzeniowe [świece], świece w puszkach, długie
cienkie świece, świece o zapachu piżma, świece o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świece i knoty
do oświetlenia, świece i knoty do świec w celu oświetlenia.
467918
(220) 2017 02 21
4 PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) 4Partners
(510), (511) 39 transporty, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(210)
(731)
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467919
(220) 2017 02 21
GÓŹDŹ DARIUSZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Warszawa
(540) GYN PRO lekarze specjaliści
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.
467923
(220) 2017 02 21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) deko BRICK CEGŁA DEKORACYJNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 cegła dekoracyjna.
(210) 467924
(220) 2017 02 21
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) BUFFALO WILD

Nr ZT14/2017

kania], dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem domów
do wynajęcia, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, 43 wynajem domów letniskowych, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, wynajem pawilonów, wynajem budynków
przenośnych, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, świadczenie usług przez hotele
i motele, pensjonaty, domy gościnne, informacja hotelowa,
usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, informacja na temat hoteli, usługi
hoteli i moteli, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, rezerwacje
miejsc w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, świadczenie usług przez
hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji
pokojów hotelowych, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu.
467940
(220) 2017 02 21
CLICKMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLICKMATIC

(210)
(731)

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze,
torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosmetyczki, wizytowniki, etui
na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(210) 467939
(220) 2017 02 21
(731) POPŁAWSKA-FEDORCIO ANNA SOTEXIM, Karpacz
(540) Apartamentuj
(510), (511) 36 wynajem budynków, wynajem nieruchomości, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem zakwaterowania [miesz-

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: pomoc w prowadzeniu lub
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, reklamy, w tym
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, badania rynku oraz opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 usługi
w zakresie: administrowania stronami komputerowymi, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz analiz syste-
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mów komputerowych, instalowania, konserwacji, aktualizacji
i powielania oprogramowania komputerowego, projektowania oprogramowania oraz systemów komputerowych.
467942
(220) 2017 02 21
HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CHCĘ ROBIĘ MAM!

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki.
467947
(220) 2017 02 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSTA ARCHITEKTURA
(510), (511) 19 beton.

(210)
(731)

467948
(220) 2017 02 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSTA GRUNTFIX
(510), (511) 19 beton.

(210)
(731)

467951
(220) 2017 02 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSTA SUPERFLOOR
(510), (511) 19 beton.
(210)
(731)

(210) 467952
(220) 2017 02 21
(731) TYRCZ ALINA PPHU TYRCZ, Bolesławiec
(540) BOLESŁAWIEC HAND MADE IN POLAND TYRCZ

Nr ZT14/2017

żanki nie z metali szlachetnych, kandelarby, okładki na jadłospisy, kieliszki do jaj, młynki ręczne do kawy, świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, koziołki pod sztućce, serwisy
do kawy nie z metali szlachetnych, domowe wałki do ciasta,
klosze do przykrywania produktów spożywczych, lejki, maselniczki, kółka ceramiczne na serwetki, kubki nie z metali szlachetnych, pojemniki ceramiczne do kuchni, kufle nie z metali
szlachetnych, doniczki do kwiatów, pojemniki do lodu, łyżki
wazowe i do mieszania, łopatki jako sprzęt kuchenny, sztućce
i do ciast, miseczki i miski, mozaiki ceramiczne nie do celów
budowlanych, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia
stołowe a także do picia, pucharki na owoce, patery nie z metali szlachetnych, podstawki pod talerze, bibeloty ceramiczne,
zestawy do przypraw, pojemniki do użytku w gospodarstwie
domowym nie z metali szlachetnych, salaterki nie z metali
szlachetnych, żelazka, polewaczki, serwetniki nie z metali szlachetnych, skarbonki niemetalowe, serwisy jako zestawy stołowe nie z metali szlachetnych, spodki i spodeczki nie z metali
szlachetnych, słoiki na herbatniki, tace do użytku domowego
nie z metali szlachetnych, gąsiory, półmiski do jarzyn, talerze
nie z metali szlachetnych, urny nie z metali szlachetnych, wazony nie z metali szlachetnych, kieliszki, wazy do zup nie z metali szlachetnych, pieprzniczki, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, 28 ozdoby choinkowe
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy] zabawki
ruchome, koszyki wędkarskie, warcaby [gry], szachy [gra].
(210) 467954
(220) 2017 02 08
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Ranigast Max. W całej Polsce zgadze już dziękujemy.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(210) 467982
(220) 2017 02 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) OLEOMINT

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(210) 467984
(220) 2017 02 22
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin
(540) OF ORANGEFITNESS

(531) 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 20 dekoracje przestawne, osprzęt niemetalowy
do mebli, popiersia posążki ceramiczne, pudełka ceramiczne,
dzieła sztuki ceramiczne urny pogrzebowe, oprawy do szczotek, rękojeści ceramiczne sztućców, 21 butelki, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa domowego, czary ceramiczne, doniczki na kwiaty, deski do krojenia w kuchni, durszlaki nie z metali
szlachetnych, dzbanki, fajans, karafki, figurki ceramiczne, fili-
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(531)

01.01.05, 21.03.13, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie
aikido, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych.
(210) 467989
(220) 2017 02 22
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) Lancome Leather collection

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze,
torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosmetyczki, wizytowniki, etui
na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
468001
(220) 2017 02 22
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) medica365.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie, organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej w gazetach, reklama w czasopismach, broszurach, gazetach, prenumerowanie gazet,
ogłoszenia drobne, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym przez strony internetowe: kosmetyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety,
(210)
(731)

Nr ZT14/2017

artykułów medycznych, weterynaryjnych i sanitarnych,
substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat
leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów
opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń i przyrządów pomiarowych
oraz kontrolnych do celów medycznych, ciśnieniomierzy
(do badania ciśnienia krwi tętniczej), urządzeń do badania
poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów
i instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, artykułów ortopedycznych
i materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie: prenumeraty czasopism,
promocji sprzedaży, organizowania targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczania
materiałów reklamowych, dekorowania wystaw sklepowych, 38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych
stosowane w telekomunikacji, agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi poczty elektronicznej
oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych,
dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej
sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach
danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych
dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych
do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via
portal udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 44 usługi
medyczne, higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, poradnictwo z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji
i farmakologii, z zakresu kosmetyki, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, lecznice.
468006
(220) 2017 02 22
MAJEWSKA-PARADOWSKA MAŁGORZATA,
PARADOWSKI GRZEGORZ CENTRUM STOMATOLOGII
KOMPLEKSOWEJ ALDENT SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) ALDENT
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca,
dentystyka, implantologia, ortodoncja, protetyka, endodoncja, usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologia, usługi medyczne, medycyna estetyczna, porady
i konsultacje w zakresie stomatologii, profilaktyka stomatologiczna, kosmetyka dentystyczna.
(210)
(731)
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(210) 468007
(220) 2017 02 23
(731) CHOIŃSKA EWELINA 4 YOU, Kobylin-Borzymy
(540) Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM

(531) 08.01.09, 08.01.14, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batoniki muesli, batony lodowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie
granoli, batony zbożowe i energetyczne, batoniki na bazie
pszenicy, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batony
spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu,
produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, batoniki energetyczne na bazie
zbóż, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, ciasta,
ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto na ciastka, ciasta
słodowe, mieszanki ciasta, ciasto naleśnikowe, ciasto migdałowe, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasta czekoladowe, ciasta lodowe, ciasto kruche, ciasta
mrożone, kruche ciasto, ciasta owsiane, ciasto do pieczenia
ciastek, ciasto na ciastka (kruche), mrożone ciasto na ciastka,
ciasto filo, ciasto biszkoptowe, czekolada, czekoladki, czekolada mleczna, nadziewana czekolada, gorąca czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza, substytuty czekolady,
sztuczna czekolada, czekolada bezmleczna, sos czekoladowy, kremy czekoladowe, posypka czekoladowa, wafle czekoladowe, jajka czekoladowe, cukierki czekoladowe, krówki
czekoladowe, lizaki, lizaki lodowe, lizaki mrożone, lizaki [wyroby cukiernicze], lizaki lodowe zawierające mleko, słodycze
lodowe w postaci lizaków, lizaki lodowe o smaku mlecznym,
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, napoje czekoladowe, napoje kawowe, kakaowe napoje, gotowe
dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, chow mein [dania
na bazie makaronu], płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, płatki pszenne, płatki jęczmienne, płatki
śniadaniowe, śniadaniowe płatki ryżowe, płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki owsiane i pszeniczne, kasze, kasze
spożywcze, chleb, nadziewany chleb, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb chrupki, świeży chleb, chleb bezdrożdżowy,
chleb pitta, chleb pita, chleb naan (chleb indyjski), duński
chleb, chleb czosnkowy, chleb żytni, chleb bezglutenowy,
chleb sodowy, chleb wstępnie upieczony, chleb i bułki, chleb
z przyprawami, zakwas chlebowy, paluszki chlebowe, miąższ
chleba, chleb wielozbożowy, pączki, mąka na pączki, churros [hiszpańskie pączki], rogaliki, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], ptysie, praliny z waflem, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny.

Nr ZT14/2017

468013
(220) 2017 02 23
POLSKIE CENTRUM DACHOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) POLSKIE CENTRUM DACHOWE
(210)
(731)

(531) 26.04.12, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży zakresie materiałów budowlanych, izolacyjnych i wykończeniowych, pokryć dachowych, akcesoriów dachowych, rynien, okien, farb, lakierów,
środków chemicznych, czyszczących, malarskich i antykorozyjnych, wyrobów metalowych oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w budownictwie, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, informacja handlowa.
(210) 468015
(220) 2017 02 23
(731) EFL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) AUTO RATA EFL

(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe, kredytowe
i ubezpieczeniowe.
468018
(220) 2017 02 23
DOBRA CENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) walltherm

(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne, instalacje ogrzewania podłogowego,
ogrzewanie podłogowe, przemysłowe instalacje chłodnicze,
przemysłowe instalacje grzewcze, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do podgrzewania chodnika, urządzenia
grzewcze, urządzenia i instalacje chłodnicze, urządzenia
i instalacje grzewcze, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wytwarzające ciepło, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, grzejniki
cieplne do ogrzewania budynków, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],grzejniki do pomieszczeń,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, grzejniki
do wody opalane gazem, grzejniki na podczerwień, grzejniki
promiennikowe, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym,
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instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje
i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne].
(210) 468019
(220) 2017 02 22
(731) SETLAK DARIUSZ PROMERO, Lublin
(540) 6krokow.pl

(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich,
w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowej online, tworzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 41 opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie,
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, dotyczących
w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
(210) 468020
(220) 2017 02 23
(731) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin
(540) sprawna marka_

(531) 24.17.99, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 41 elektroniczne usługi wydawnicze, w szczególności opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe w Internecie, prowadzenie (pisanie) bloga
z zakresu marketingu, gospodarki i prawa, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line.
468023
(220) 2017 02 23
AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) SFA

(210)
(731)

Nr ZT14/2017

(210) 468024
(220) 2017 02 23
(731) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW METAL, Bytów
(540) metal

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki
sprężynowe, okucia metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe klucze.
(210) 468040
(220) 2017 02 23
(731) FUNDACJA SOLUTIO, Pakość
(540) ProEnergetyka

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji kredytowych, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne w zakresie produkcji i sprzedaży energii, ekspertyzy dla celów fiskalnych, finansowanie pożyczek, wycena
finansowa, usługi finansowe, pośrednictwo giełdowe, informacje bankowe, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje
kapitałowe, usługi związane z kredytowaniem, usługi związane ze spłatami ratalnymi, pośrednictwo w sprawach kredytowania, usługi związane z pośrednictwem dotyczącym
świadczeń emerytalnych, operacje bankowe, pośrednictwo
leasingowe, pośrednictwo w zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, ubezpieczeń
na życie, tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym,
usługi dotyczące tworzenia produktu oszczędnościowego
bazującego na funduszach inwestycyjnych zarządzanych
przez zgłaszającego, 37 budowa elektrowni oraz elektrowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budowa
elektrowni wiatrowych, wodnych, instalowanie, konserwacja i naprawa elektrowni, elektrowni wiatrowych i urządzeń
oraz instalacji do produkowania energii i energii odnawialnej,
montaż elektrowni, elektrowni wiatrowych, usługi w zakresie obsługi urządzeń do wytwarzania energii i energii odnawialnej, 42 usługi w zakresie projektowania elektrowni wiatrowych i urządzeń oraz instalacji do produkowania energii
odnawialnej.
(210) 468054
(220) 2017 02 23
(731) HUSAK DARIUSZ LARETE, Rzeszów
(540) OGŁOSZENIA WARSZAWIAK.PL

(531) 26.03.05, 26.03.16, 27.05.01
(510), (511) 12 autobusy, autokary, ciągniki, ciężarówki, cysterny, furgony [pojazdy], kampery, karawany, mikrobusy,
mobilne wózki widłowe, motocykle, motorowery, naczepy,
naczepy do ciągników, pojazdy, pojazdy i środki transportu,
pojazdy lądowe, przyczepy, samochody, śmieciarki, traktory,
ciągniki, wozy, wywrotki [ciężarówki].
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(531)

02.01.01, 03.01.08, 02.09.01, 14.05.02, 14.07.09, 18.01.09,
18.01.19, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16,
18.01.05, 26.05.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
środków elektronicznych, dostarczanie dokumentów on-line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej,
elektroniczna transmisja danych, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], transmisja danych przez Internet,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie
on-line list listserv do przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów, udostępnianie on-line forów
do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem
Internetu.
468059
(220) 2017 02 24
GDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) GDE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 papy, papy termozgrzewalne, niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, bitumiczne pokrycia dachowe, niemetalowe materiały budowlane.
(210) 468069
(220) 2017 02 24
(731) SPEIER ŁUKASZ, Janowiec Wielkopolski
(540) autoscena.pl WSPARCIE PROFESJONALISTÓW

Nr ZT14/2017

aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, obsługa
baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, kompilacja i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, w szczególności
ubezpieczeń komunikacyjnych i motoryzacyjnych oraz
doradztwo i usługi z nim związane, pośrednictwo finansowe dotyczące pożyczek i kredytów samochodowych oraz
doradztwo i usługi z nimi związane, pośrednictwo leasingu
pojazdów wraz z doradztwem i usługami z nim związane,
pośrednictwo i udzielanie gwarancji na pojazdy oraz usługi związane, pośrednictwo w rejestracji pojazdów na rzecz
osób trzecich w urzędach, dokonywanie rozliczeń i płatności,
w tym za pomocą Internetu, obsługa internetowych instrumentów płatniczych, obsługa kart płatniczych poprzez sieć
komputerową, prowadzenie usługowe rozliczeń transakcji
osób trzecich, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi związane z dokonywaniem
płatności przez Internet, wymiana walut, 37 konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, mobilne usługi w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, usługi i zarządzanie flotą samochodową
dla osób trzecich, usługi wynajmu pojazdów krótko - i długoterminowego, usługi w zakresie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego, testowania pojazdów mechanicznych, ekspertyz
i opinii samochodowych, doradztwo techniczne branży motoryzacyjnej, doradztwo techniczno - handlowe w zakresie
kupna - sprzedaży pojazdów mechanicznych.
(210) 468071
(220) 2017 02 24
(731) KOSIK HANNA, Hryniewicze
(540) KWIATY HRYNIEWICZE

(531) 05.05.06, 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 naturalne rośliny i kwiaty.
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.14, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów mechanicznych, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, obsługa zleceń zakupów
i sprzedaży pojazdów mechanicznych, pomoc w zakupie
pojazdów mechanicznych na rzecz osób trzecich, obsługa
platformy internetowej w celu nabywania, sprzedawania
i/lub wymiany pojazdów mechanicznych, aukcje internetowe dotyczące motoryzacji i pojazdów mechanicznych,
prezentacja on-line ofert kupna - sprzedaży pojazdów mechanicznych dla osób trzecich, reklama motoryzacyjna
za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu,
usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa

(210) 468080
(220) 2017 02 24
(731) CZERWIŃSKI DARIUSZ, Stegna
(540) EXPRES-SERVIS POMP DO BETONU

(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.14, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa pomp.
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(210) 468081
(220) 2017 02 24
(731) BALCERZAK RADOSŁAW TOMASZ, Warszawa
(540) Dr Gut Wäsch

Nr ZT14/2017

pomniki i rzeźby niemetalowe, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, terakota, zaprawy budowlane, ornamenty, reliefy, rzeźby i płaskorzeźby niemetalowe, 37 budownictwo,
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego.
468094
(220) 2017 02 24
AGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PŁ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów.
468084
(220) 2017 02 24
PALUCH GRZEGORZ, JABŁOŃSKA-PALUCH ANNA
ASD STUDIO SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka
(540) ASD STUDIO

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, cement, dzieła sztuki
wykonane z kamienia, betonu lub marmur, galanteria betonowa, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
glina, kamień, wyroby kamieniarskie, materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe
obudowy kominków, niemetalowe słupy, niemetalowe formy odlewnicze, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, ozdoby ogrodowe z mas cementowych,
płoty, parkany niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu,
pomniki i rzeźby niemetalowe, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, terakota, zaprawy budowlane, ornamenty, reliefy, rzeźby i płaskorzeźby niemetalowe, 37 budownictwo,
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego.
468093
(220) 2017 02 24
PALUCH GRZEGORZ, JABŁOŃSKA-PALUCH ANNA
ASD STUDIO SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka
(540) ASDecorative
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, cement, dzieła sztuki
wykonane z kamienia, betonu lub marmur, galanteria betonowa, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
glina, kamień, wyroby kamieniarskie, materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe
obudowy kominków, niemetalowe słupy, niemetalowe formy odlewnicze, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, ozdoby ogrodowe z mas cementowych,
płoty, parkany niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu,

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 pasty poślizgowe do rur, 6 rury metalowe,
przewody rurowe metalowe, zaciskowe złączki żeliwne,
złączki żeliwne i obejmy metalowe naprawcze do rur, obejmy naprawcze i montażowo - naprawcze, rury rozgałęźne
metalowe do instalacji sanitarnych, kolanka metalowe do rur,
kształtki rurowe rozgałęźne z metalu, łączniki rurowe gwintowane ocynkowane i czarne, łączniki żeliwne ocynkowane
i czarne, elastyczne przewody do gazu ze stali w oplocie
metalowym, opaski ze stali nierdzewnej, żeliwne nasuwki
oraz stalowe obudowy do zasuw, żeliwne doszczelniacze
połączeń rurowych, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, przewody instalacyjne rurowe rozgałęźne z metalu,
przewody wodociągowe metalowe, metalowe złączki do rur,
łączniki mosiężne, konsole wodomierzowe, rura karbowana
ze stali nierdzewnej, stalowe łączniki do wspawania typu
kolana, kołnierze, trójniki, mufy, redukcje, 11 rury będące
częściami instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego
ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje wodociągowe, zawory wodne mosiężne, zawory żeliwne przelotowe hydrauliczne, zawory skośne mosiężne hydrauliczne,
zawory proste odcinające mosiężne hydrauliczne, 17 pasty
uszczelniające, materiały uszczelniające w formie pakuł lnianych, taśmy teflonowe uszczelniające, złączki zaciskowe niemetalowe do połączeń rurowych, elastyczne wężyki instalacyjne do wody, 19 kształtki rurowe rozgałęźne niemetalowe,
rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 468097
(220) 2017 02 24
(731) WARWICK JAMES, Warszawa
(540) ILLUMINATI VODKA
(510), (511) 33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z
wyjątkiem piwa), koktajle, gorzkie nalewki, gotowe napoje
alkoholowe, alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje),
likiery, destylowane napoje, alkohole i likiery wspomagające
trawienie.
(210) 468099
(220) 2017 02 24
(731) PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) premium MOBILE Różnica jest w cenie
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, aparaty telefoniczne, baterie, baterie
do telefonów, drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe,
gry komputerowe, karty do telefonów komórkowych, karty
sim, karty pamięci, konsole do gier komputerowych, laptopy,
ładowarki, nawigacja samochodowa, obudowy telefonów
komórkowych, przewody, słuchawki telefoniczne, smartfony,
telefony komórkowe, uchwyty i programy komputerowe, pokrowce do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, tablety, urządzenia do przetwarzania informacji współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia elektroniczne
do lokalizacji osób i przedmiotów, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, 35 detaliczna i hurtowa sprzedaż następujących towarów: anteny, aparaty telefoniczne,
baterie, baterie do telefonów: drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe, gry komputerowe, karty do telefonów komórkowych, karty sim, karty pamięci, konsole do gier komputerowych, laptopy, ładowarki, nawigacja samochodowa,
obudowy telefonów komórkowych, przewody, słuchawki telefoniczne, smartfony, telefony komórkowe, programy komputerowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, tablety,
urządzenia do przetwarzania informacji współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia elektroniczne do lokalizacji osób i przedmiotów,
zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, drony,
zegary, zegarki, stopery, plecaki, torby podróżne, sportowe
i turystyczne, walizy, 38 łączność za pośrednictwem telefonii
komórkowej, łączność poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, pośrednictwo operatorskie w zakresie
telefonii komórkowej, usługi ogłoszeń elektronicznych.
468106
(220) 2017 02 24
ISTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Digimart

Nr ZT14/2017

promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel
online w Internecie, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu,
sieci kablowych lub innych form przekazu danych.
468115
(220) 2017 02 25
BIOALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białobrzegi
(540) BACTOFIT
(510), (511) 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.

(210)
(731)

(210) 468125
(220) 2017 02 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) maxigra go 25

(210)
(731)

(531) 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, prezentacja firm oraz towarów i usług
w Internecie, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstwa
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, kompilacja
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu,

(531) 19.13.21, 25.05.01, 27.05.01, 24.15.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
468129
(220) 2017 02 27
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIEŁO,
Warszawa
(540) LOLEK
(210)
(731)

(531) 02.05.17, 03.07.16, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, nauczanie religii, nauczanie w przedszkolach, organizowanie i prowadzenie
konkursów, warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie przyjęć, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem obozów wakacyjnych, wypoczynku, prowadzenie
przedszkoli.
(210)
(731)

468132
(220) 2017 02 27
ITELIX SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) iSalon

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe.
468138
(220) 2017 02 27
KRZENCESA WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE NATTALEX EKSPORT
IMPORT, Chorzów
(540) GLAMOUR

(210)
(731)

Nr ZT14/2017

(540) ASAMI
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, automaty przemysłowe
stosowane do produkcji, manipulatory [ramiona] robotyczne
do celów przemysłowych, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, 37 instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja
maszyn przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych,
instalacja systemów oprzyrządowania, montaż instalacji
przemysłowych, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, integracja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania do modułów
sterujących i systemów operacyjnych, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie przyrządów, projektowanie systemów
elektronicznych.
468153
(220) 2017 02 27
GRUPA EHOLIDAY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eholiday.pl DOBRE NOCLEGI

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, bielizna domowa, pościel, ręczniki, 25 bielizna, bielizna osobista,
biustonosze, majtki, bluzki koszulowe, dresy, getry, gorsety,
halki, półhalki, kalesony, kamizelki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, koszule, koszulki gimnastyczne,
leginsy, odzież, odzież na gimnastykę, odzież wodoodporna, piżamy, plażowe stroje, płaszcze kąpielowe, podkoszulki,
podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, stroje kąpielowe,
szlafroki, trykoty, ubrania, ubiory sportowe, t-shirty, 35 usługi
w zakresie sprzedaży, promocji i ekspozycji w sklepach i hurtowniach następujących towarów: ubrań, konfekcji, bielizny
osobistej, ubiorów sportowych, dresów, szlafroków, koszul,
podkoszulków, halek, biustonoszy, bluzek, t-shirtów, strojów
kąpielowych, strojów gimnastycznych, skarpetek, rajstop,
pończoch, ręczników.
468146
(220) 2017 02 27
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mikstat
(540) Tasty & Simply

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, dania z mięsa, dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek
i bulionu (oden), 30 gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż.
(210)
(731)

468149
(220) 2017 02 27
ASAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(531) 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, przetwarzanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich,
tworzenie i obsługa baz danych, optymalizacja stron internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi
agencji public relations, 39 organizowanie podróży i turystyki z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi biur
turystycznych z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi informacji turystycznej, organizowanie wycieczek turystycznych z wykorzystaniem środków transportu
lądowego, powietrznego i morskiego, usługi agentów i pośredników turystycznych, usługi przewodników turystycznych, pilotowanie wycieczek, transport pasażerski wszelkimi
środkami transportu z wyjątkiem usług wypożyczania samochodów, usługi informacji o transporcie z wyjątkiem usług
wypożyczania samochodów, pośrednictwo sprzedaży biletów we wszelkich środkach transportu, rezerwacja miejsc
we wszelkich środkach transportu, usługi na rzecz osób towarzyszących podróżnym z wyjątkiem usług wypożyczania
samochodów i udzielanie informacji o takich usługach, przewożenie ładunków, prowadzenie parkingów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie łodzi, statków, dostarczanie korespondencji, przesyłek, towarów, 42 usługi wyszukiwarek internetowych, usługi hostingu stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, instalowanie, powielanie, aktualizacja,
konserwacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi graficzne,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
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43 prowadzenie informacji o miejscach zakwaterowania,
w tym o bazie noclegowej, bazie gastronomicznej i bazie
rekreacyjno - usługowej, rezerwacja noclegów, usługi biur
zakwaterowania, wynajmowanie miejsc na pobyt czasowy,
organizowanie wypoczynku i zakwaterowania, organizowanie obozów wakacyjnych, prowadzenie restauracji, wszelkich
placówek gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi
barowe, katering, usługi hotelarskie związane z rezerwacją
miejsc, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem
w hotelach, motelach, pensjonatach, sanatoriach, domach
wypoczynkowych, domach turystycznych, domach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych, gospodarstwach
agroturystycznych, udostępnianie pomieszczeń wystawowych i konferencyjnych.
(210) 468173
(220) 2017 02 27
(731) SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU, Szepietowo
(540)
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kantorów, 38 przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych.
(210) 468179
(220) 2017 02 27
(731) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin
(540) BABY CODE

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektryczne, rowery dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, gokarty dla dzieci, foteliki samochodowe, wózki głębokie, spacerowe, wielofunkcyjne, akcesoria do wózków dziecięcych:
śpiworki, torby, pokrowce i pokrycia, gondole, parasolki.
468195
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) TELTAN
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

468196
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) ARIKOR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi związane z badaniem rynku, usługi
w zakresie doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
usługi w zakresie doboru kadr, dystrybucja materiałów reklamowych: w postaci spotów reklamowych, audiowizualnych,
za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz próbek,
druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie analizy rynku
i zawierania transakcji handlowych, usługi w zakresie tworzenia prognoz ekonomicznych, pośrednictwo handlowe,
pozyskiwanie informacji handlowych, usługi w zakresie pozyskiwania baz danych do przetwarzania, zarządzanie bazami danych, usługi księgowe, audytorskie, usługi doradztwa
w organizowaniu działalności gospodarczej, przetwarzanie
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania
informacji o działalności gospodarczej, opiniowanie projektów gospodarczych, sporządzanie strategii ekonomicznych, sporządzanie wyciągów z kont, 36 tworzenie agencji
kredytowych, sporządzanie, weryfikacja analiz finansowych,
gromadzenie oszczędności, dostęp do usług bankowych
za pomocą elektronicznych kanałów dystrybucji, operacje
bankowe, deponowanie papierów wartościowych i przedmiotów, zarządzanie finansami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wydawanie kart kredytowych, pośrednictwo finansowe, przeprowadzanie operacji finansowych, tworzenie
funduszy i zarządzanie funduszami, usługi pośrednictwa
obrotem papierami giełdowymi, udzielenie gwarancji, sporządzanie i przetwarzanie informacji bankowych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych, elektroniczny transfer
środków finansowych, inwestycje kapitałowe, obsługa kart
debetowych, obsługa kart kredytowych, przyjmowanie
depozytów, kredytowanie osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych, finansowanie sprzedaży na raty, usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi wykonywania operacji
walutowych, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek pod
zastaw, kredytowanie, pośrednictwo w zakresie zawierania
ubezpieczeń na życie, nieruchomości, usługi prowadzenia

468201
(220) 2017 02 27
AZMET RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom
(540) Azmet
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 łańcuchy dla bydła, drut ze stali, gwintowane
pręty metalowe, gwoździe, gwoździe metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, kotwy metalowe, liny stalowe, łańcuchy dla
zwierząt metalowe, łańcuchy stalowe, łańcuchy metalowe
do przywiązywania zwierząt, metalowe karabińczyki, metalowe nakrętki, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe
nakrętki skrzydełkowe, metalowe podkładki sprężyste, metalowe pręty gwintowane, metalowe śruby kotwowe, metalowe śruby oczkowe, metalowe śruby w kształcie litery U,
metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty z oczkiem,
nakrętki [drobnica metalowa], nakrętki, śruby i złącza, nity
metalowe, plomby ołowiane, podkładki metalowe, podkładki jako drobnica metalowa, podkładki regulacyjne [dystansowe], gwoździe, hufnale do podków, śruby metalowe, śruby
metalowe jako elementy łączące, zaciski - klamry metalowe, zaciski linowe metalowe, zawleczki z metalu, 20 śruby
niemetalowe.
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468208
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) LOSAHIT
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

468209
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) AZINUM
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
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468223
(220) 2017 02 27
DOMY Z WIZJĄ K. BOROWSKI, R. RYNKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) DOMY Z WIZJĄ

(210)
(731)

(210)
(731)

468211
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) ARCYZAR AVE
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

468213
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) ZUMA NOKA
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplementy diety.
(210)
(731)

468214
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) ARCYZAR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

468216
(220) 2017 02 27
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Mirków
(540) APICLAR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

468221
(220) 2017 02 27
TMC- GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) TMC TOP MODA COLLECTION
(210)
(731)

(531) 26.05.03, 26.15.15, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, druki handlowe, prospekty, makiety architektoniczne, plany architektoniczne, 35 usługi sprzedaży gotowych projektów architektonicznych, zarządzanie bazami danych, usługi reklamowe
dla architektów, 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, zarządzanie projektami architektonicznymi, dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze dotyczące architektury, badania dotyczące architektury.
468228
(220) 2017 02 27
POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO POLISH GREEN BUILDING COUNCIL
(PLGBC), Gliwice
(540) PLGBC Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.07.25, 24.05.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
41 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie projektowania, budowy, środowiska i eksploatacji budynków oraz zrównoważonego budownictwa,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z architekturą,
zrównoważonym budownictwem i zarządzaniem nieruchomościami, 42 badania związane z architekturą i zrównoważonym budownictwem, usługi konsultacyjne związane
z architekturą i zrównoważonym budownictwem, usługi
obejmujące formułowanie standardów i najlepszych praktyk
w zakresie projektowania, budowy, środowiska i eksploatacji
budynków, badania, analizy i ocena usług innych do celów
certyfikacji.
(210) 468229
(220) 2017 02 27
(731) FUNDACJA FOODMAKERS, Poznań
(540) FOOD MAKERS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(531) 02.09.14, 11.01.04, 11.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois,
nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion
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(preparaty do produkcji -), cebula konserwowana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek (konserwowy -, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, ożeni imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki,
frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne,
galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus
[pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne owady,
nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne,
jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski
do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchij,
klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki z cebuli, krem na bazie
masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane
mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy,
małże (mięczaki) nieżywe, małże (nieżywej, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło
kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny,
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone,
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów
kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane,
mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe
małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej
kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny,
olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub
sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii,
pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia
przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki
kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone
zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki,
nieżywe, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne
do gotowania, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej seza-
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mowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana
[produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini
[pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle
konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakitori, zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki do sporządzania -),
żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb,
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi
(nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe,
bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy,
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony
[przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn), kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana), lukrecja
[cukiernictwo), majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukierniczej, makarony, maltoza, marcepan,
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki
[japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nieecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli (marynowane warzywa
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w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki (ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka
z -), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki
naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny),
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus), tacos [danie
meksykańskiej, tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, 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, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy),
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa],
cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek,
świeży, darń naturalna, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię
lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże
owoce, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż,
kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła,
makuchy z kukurydzy dla bydła, migdały (owoce), nasiona
żyta, nasiona, nieprzetworzone kolby kukurydzy (łuskane lub
niełuskane), ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy
kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany (pozostałości w czasie produkcji
wina), otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże,
owoce świeże, palmy, palmy (liście palmowe), papryki (rośliny), pnie drzew, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, pyłek [materiał surowy), rabarbar świeży, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słomiana mierzwa (do przykrycia humusu),
soczewica świeża (warzywa), surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, świeże ziemniaki,
trufle świeże, trzcina cukrowa, wapno do pasz, warzywa
świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże,
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winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej,
wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki [botanika),
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty
do sporządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory
(sok -) (napój), preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla
(napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje],
sorbety (napoje), syrop do lemoniady, syropy do napojów,
winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [napoje),
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji -),
woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania -),
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
468244
(220) 2017 02 28
OPTISPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Optispace
(510), (511) 36 usługi związane z kupnem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, wycena nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, biuro wynajmu mieszkań, finansowanie
inwestycji budowlanych, pomoc w zakupie nieruchomości,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem powierzchni biurowej.

(210)
(731)

(210) 468245
(220) 2017 02 28
(731) LEGENC KAMIL KAMLEGIT, Rzeszów
(540) KAMLEGIT

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interaktywne multimedialne programy komputerowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania
gier, interaktywne systemy komputerowe, komputerowe (pro-
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gramy -) nagrane, komputerowe oprogramowanie układowe,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe programy operacyjne, nagrane programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania
danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, programy komputerowe,
wstępnie nagrane programy komputerowe, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
sprzedażą, doradztwo reklamowe i marketingowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing towarów i usług na rzecz innych, organizacja działalności gospodarczej, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów handlowych, planowanie strategii marketingowych, pokazy towarów, prezentacje towarów
i usług, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna,
reklamy kinowe, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja
i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych, badania dotyczące programów
komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób
trzecich, modyfikowanie programów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
systemów przetwarzania danych, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie
systemów komputerowych, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych
baz danych, projektowanie programów komputerowych,
projektowanie specyfikacji komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, powielanie programów
komputerowych, profesjonalne doradztwo dotyczące bez-
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pieczeństwa komputerowego, programowanie animacji komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie stron internetowych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, usługi
aktualizacji programów komputerowych, usługi analityczne
dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi
pisania oprogramowania komputerowego, usługi testowania
obciążenia stron internetowych, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, tworzenie, uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, usługi analityczne
dotyczące programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, znajdowanie
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla
osób trzecich [debugowanie].
468249
(220) 2017 02 28
TUWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutoryż
(540) TUWI
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, biura pośrednictwa pracy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów
reklamowych,promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, przechowywanie danych elektronicznych,
programowanie komputerów, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting
stron internetowych.

(210)
(731)

468254
(220) 2017 02 28
Industria Chimica Adriatica S.P.A, Civitanova Marche,
IT
(540) ICA GROUP
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, spoiwa
i kleje do celów przemysłowych, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii
i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze
(lakiery).
(210) 468258
(220) 2017 02 28
(731) KRASIEŃKO ADAM KRA-BOX PPHU, Warszawa
(540) KRA-BOX
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, opakowania.
(210) 468259
(220) 2017 02 28
(731) SZCZEPANKOWSKI SZYMON, Bielsko-Biała
(540) szejklato
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 bary szybkiej
obsługi [snack-bary], domy turystyczne, kafeterie [bufety],
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, samoobsługa (restauracje - ), stołówki, turystyczne (domy - ), urządzenia do gotowania (wypożyczanie - ), usługi barowe, wypożyczanie
urządzeń do gotowania.
(210) 468261
(220) 2017 02 28
(731) SZCZEPANKOWSKI SZYMON, Bielsko-Biała
(540) słotas
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 bary szybkiej
obsługi [snack-bary], domy turystyczne, kafeterie [bufety],
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, restauracje samoobsługowe, samoobsługa (restauracje - ), stołówki, turystyczne (domy - ), urządzenia do gotowania (wypożyczanie - ), usługi barowe, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
468263
(220) 2017 02 28
UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) Auvivua
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny,
oprogramowanie sprzętowe, sprzęt telemetryczny, komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia faksujące, urządzenia telegraficzne, urządzenia GPS, urządzenia audiowizualne, urządzenia telewizyjne,
urządzenia satelitarne, urządzenia projekcyjne, urządzenia
do transmisji, urządzenia do kopiowania, urządzenia do mo-

(210)
(731)
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nitorowania, urządzenia do mierzenia czasu, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia służące do tłumaczenia, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów
i video, 35 agencje eksportowe i importowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama i marketing, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, wynajem sprzętu biurowego, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi.
468264
(220) 2017 02 28
UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) Taxixat
(510), (511) 39 doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, przeprowadzki, przesyłki (dostarczanie -), spedycja, taksówki (usługi -), transport osób i towarów drogą
lądową, powietrzną i wodną, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi taksówkarskie,
usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie środków
transportu.
(210)
(731)

468265
(220) 2017 02 28
UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) Aviaiva
(510), (511) 12 balony, bezzałogowe statki powietrzne, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej, dreny, helikoptery, lekkie statki powietrzne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, pojazdy lotnicze, samoloty
i ich części konstrukcyjne, spadochrony, statki kosmiczne,
urządzenia do poruszania się w powietrzu, wodnosamoloty [hydroplany], zdalnie sterowane obiekty latające, 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hur-

(210)
(731)
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towej w związku z pojazdami, usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, 39 doradztwo w zakresie transportu lotniczego, holowanie samolotów, lotnicze
usługi kurierskie, magazynowanie, organizowanie transportu
powietrznego, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, rezerwacja biletów lotniczych, spedycja towarów drogą powietrzną, transport helikopterowy, transport
lotniczy, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną
i wodną, udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla
lotnictwa, udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi
kontroli ruchu lotniczego, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu, usługi lotniskowe, usługi nawigacji lotniczej, usługi związane z liniami lotniczymi, wynajem i wypożyczanie
samolotów, wynajem statków powietrznych, wystrzeliwanie
satelitów, wystrzeliwanie statków kosmicznych.
(210) 468269
(220) 2017 02 28
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) AMLOSATIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty sercowo-naczyniowe.
(210) 468321
(220) 2017 03 02
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Doradca Online BZWBK24
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(210) 468322
(220) 2017 03 02
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) Pierre Andreus

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze,
torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosmetyczki, wizytowniki, etui
na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
468326
(220) 2017 03 02
CARS 4 YOU CUSTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) Cars4You custom
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.01.01, 17.01.03, 17.01.09
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów,
aerodynamiczne skrzydła do samolotów, błotniki jako części do pojazdów lądowych, chlapacze do pojazdów, części
blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części
do modyfikowania karoserii samochodowych sprzedawane
w postaci zestawów, części i akcesoria do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, daszki przeciwsłoneczne do samochodów, deski rozdzielcze
do samochodów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów,
fotele samochodowe, kierownice do samochodów, kołpaki,
lusterka do pojazdów, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, ochraniacze zderzaków do pojazdów, okratowania do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalowych, osłony boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne kołpaki do pojazdów, podzespoły siedzeń
pojazdów, poszerzone nadkola do pojazdów lądowych,
samochody sportowe, samochody sportowe sprzedawane
w formie zestawów, samochody wyścigowe, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów, wnętrza ochronne do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: adaptery
do piór wycieraczek do pojazdów, aerodynamiczne skrzydła
do samolotów, błotniki jako części do pojazdów lądowych,
chlapacze do pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części do modyfikowania karoserii
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części i akcesoria do pojazdów, części karoserii do pojazdów,
części konstrukcyjne do samochodów, części wykończenia
wnętrza samochodów, daszki przeciwsłoneczne do samochodów, deski rozdzielcze do samochodów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykończeniowe
do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kierownice do samochodów, kołpaki, lusterka do pojazdów, maski
do pojazdów, maski silników do pojazdów, ochraniacze
zderzaków do pojazdów, okratowania do wlotów chłodnic
pojazdów z materiałów niemetalowych, osłony boczne jako
części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne kołpaki do pojazdów, podzespoły siedzeń pojazdów, poszerzone nadkola
do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody
sportowe sprzedawane w formie zestawów, samochody
wyścigowe, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów,
wnętrza ochronne do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, wloty powietrza dla pojazdów, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: adaptery
do piór wycieraczek do pojazdów, aerodynamiczne skrzydła
do samolotów, błotniki jako części do pojazdów lądowych,
chlapacze do pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], części do modyfikowania karoserii
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części i akcesoria do pojazdów, części karoserii do pojazdów,
części konstrukcyjne do samochodów, części wykończenia
wnętrza samochodów, daszki przeciwsłoneczne do samochodów, deski rozdzielcze do samochodów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykończeniowe
do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kierownice do samochodów, kołpaki, lusterka do pojazdów, maski
do pojazdów, maski silników do pojazdów, ochraniacze

83

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zderzaków do pojazdów, okratowania do wlotów chłodnic
pojazdów z materiałów niemetalowych, osłony boczne jako
części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne kołpaki do pojazdów, podzespoły siedzeń pojazdów, poszerzone nadkola
do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody
sportowe sprzedawane w formie zestawów, samochody wyścigowe, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów, wnętrza ochronne do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki
samochodowe, wloty powietrza dla pojazdów, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży,
42 projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie
pojazdów mechanicznych, projektowanie pojazdów oraz
części i elementów pojazdów, projektowanie samochodów,
projektowanie samochodów wyścigowych, projektowanie
tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, usługi
projektowania pojazdów, usługi w zakresie projektowania.
(210) 468330
(220) 2017 03 02
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) BZWBK24 mobile
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
468334
(220) 2017 03 02
CHINA RAILWAY EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) CRE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 39 transport, dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, pakowanie i składowanie towarów, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, usługi przewozu, transport
(usługi nawigacji -), parkowanie, przechowywanie pojazdów,
cumowanie łodzi, doręczanie paczek przez kuriera, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi
telefonicznej infolinie, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie towarów, dostawa droga lądową, dostawa paczek
drogą lądową, dostawa towarów, dostawa towarów drogą
kolejową, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową,
dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów,
dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa
magazynów, dzierżawa wagonów platform, ekspresowa
dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], frachtowe (pośrednictwo -), informacja o składowaniu, informacja o transporcie, kontraktowy wynajem pojazdów, kontrola
towarów przeznaczonych do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie pociągów, ładowanie pojemników do przewozu ładunków na ciężarówki, ładowanie pojemników do przewozu ładunków
na pojazdy szynowe, ładowanie pojemników do przewozu
ładunków na statki, ładowanie towarów, leasing kontenerów
towarowych, leasing podwozi kontenerowych na ładunek,
logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie
i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie
ładunku przed transportem, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towa-
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rów w dużych ilościach, napełnianie maszyn i pojemników,
obsługa ładunków, obsługa ładunków i usługi frachtowe,
obsługa stacji używanych do celów transportowych, odbieranie ładunku, odbieranie paczek, odbieranie paczek drogą
lądową, odbieranie towarów, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, organizacja
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja
transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu towarów, organizowanie transportu lądowego
paczek, pakowanie towarów, pakowanie towarów do kontenerów, pakowanie towaru, przechowywanie towarów pod
zamknięciem celnym, przechowywanie pod zamknięciem
celnym, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ładunku, przeładunek kontenerów, przechowywanie win pod zamknięciem celnym, przewóz ładunków,
przewóz towarów, przewożenie, przewożenie i dostarczanie
towarów, rozładunek towarów, składowanie, składowanie
i dostarczanie towarów, składowanie kontenerów, składowanie kontenerów i ładunków, składowanie ładunków, składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie towarów,
składowanie towarów przed i po transporcie, składowanie
towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową,
towary (składowanie -), transport drogowy, transport frachtu
pociągiem, transport i dostawy towarów, transport i składowanie, transport i przechowywanie odpadów, transport
i składowanie towarów, transport kolejami jednoszynowymi,
transport kolejowy, transport kolejowy pojemników do przewozu ładunków, transport kontenerów, transport kontenerowcami, transport lądowy, transport ładunku drogą lądową,
transport ładunku pojazdem lądowym, transport towarów,
transport towarów koleją, tymczasowe przechowywanie
dostaw, udostępnianie danych związanych z metodami
transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu
ładunku, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa
w przewozie ładunków, usługi agencji frachtowych, usługi
agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi
agencji spedycyjnych, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi czarterowego transportu kolejowego, usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze związane z transportem,
usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi
doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi
dostawcze, usługi frachtu lądowego, usługi informacyjne
w zakresie przewozu ładunku, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi informacyjne związane z transportem, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi
konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi ładowania, usługi odpraw,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi pośrednictwa
związane ze składowaniem, usługi przeładunkowe, usługi
przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi przewozu
drogowego kontenerów, usługi przewozu ładunków, usługi
przewozu paczek, usługi rezerwacji w zakresie transportu
lądowego, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi rozładunku towarów,
usługi składowania, usługi składowania towarów, usługi
spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi transportu ładunków,
usługi tranzytowe, usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi
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w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu
kolejowego, usługi w zakresie dystrybucji ładunków drogą
kolejową, usługi w zakresie obsługi ładunków importowych
i eksportowych, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie rozładunku towarów, usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi wynajmu pojemników
transportowych, usługi związane z magazynowaniem towarów, wynajem kontenerów, wynajem maszyn i urządzeń
do załadunku i rozładunku, wynajem pociągów, wynajem
palet do użytku przemysłowego i komercyjnego, wynajem
przenośnych kontenerów magazynowych, wynajmowanie
pojazdów kolejowych do użytku w mierzeniu profili szynowych, wynajmowanie pojazdów kolejowych do użytku
w ponownym profilowaniu profili szynowych, wynajmowanie transportu kolejowego, wypożyczanie kontenerów,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
kontenerów ładunkowych, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie pojazdów kolejowych, wypożyczanie pojemników do magazynowania,
wysyłka towarów, załadunek frachtu, załadunek i rozładunek
towarów, zbieranie odpadów komercyjnych, zbieranie odpadów przemysłowych.
468405
(220) 2017 03 03
GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) VERLE
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, zestawy mebli.

(210)
(731)
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468406
(220) 2017 03 03
GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) ORGANIC REPUBLIC
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, środki do czyszczenia zębów,
21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych, pojemniki
kuchenne, pudełka szklane, termosy, termosy do napojów,
29 jogurt, mleko, mleczne produkty, nasiona przetworzone,
opiekane wodorosty, przekąski na bazie owoców, 30 kanapki, makarony, mąka, napoje na bazie kawy, produkty zbożowe, przyprawy, wyroby cukiernicze, zioła do celów spożywczych, 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie wody mineralnej, piwo.
(210)
(731)

468517
(220) 2017 03 07
TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) TORNADOFOAM
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych.
(210)
(731)

468520
(220) 2017 03 07
TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) WINTERMANN
(510), (511) 7 agregaty do natryskiwania pianki poliuretanowej [maszyny], agregaty do natryskiwania środków izolacyjnych [maszyny], agregaty do natryskiwania preparatów przeciwwilgociowych [maszyny].

(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

462332, 463261, 463459, 466510, 466952, 467523, 468254

2

466228, 466546, 466952, 467237, 467523, 468254

3

462014, 464846, 465123, 465205, 466228, 466536, 466756, 466758, 467497, 467498, 467502, 467503, 467523,
467758, 467802, 467811, 468081, 468406

4

463789, 463794, 465391, 465394, 465859, 465999, 466510, 467122, 467123, 467124, 467523, 467911, 468094

5

462014, 462332, 463486, 464846, 465205, 466412, 466536, 466756, 466758, 467212, 467499, 467500, 467501,
467523, 467687, 467802, 467824, 467866, 467954, 467982, 468115, 468125, 468195, 468196, 468208, 468209,
468211, 468213, 468214, 468216, 468269

6

463459, 465374, 465970, 466510, 468024, 468094, 468201

7

466510, 466546, 466631, 467387, 467388, 467523, 467792, 467795, 467797, 468149, 468520

8

464894, 466228, 466546

9

463826, 464260, 464546, 464600, 464903, 465102, 465391, 465394, 465405, 465859, 465970, 466291, 466292,
466405, 466437, 466546, 467506, 467517, 467541, 467623, 467627, 467664, 467669, 467769, 468099, 468132,
468245, 468263, 468321, 468330

10

466228, 467647

11

464600, 466153, 466546, 466805, 467864, 468018, 468094

12

465374, 466378, 467377, 467883, 468023, 468179, 468265, 468326

14

466546

15

464260, 466546

16

460155, 463789, 463794, 464546, 464894, 465405, 465696, 466292, 466405, 466502, 466539, 466546, 467186,
467237, 467348, 467350, 467664, 467669, 467942, 468223

17

466263, 466417, 468094, 468517

18

466546, 467924, 467989, 468322

19

463459, 466417, 467574, 467923, 467947, 467948, 467951, 468059, 468084, 468093, 468094

20

466153, 466546, 467580, 467952, 468201, 468405

21

462014, 464558, 466546, 467250, 467952, 468406

22

466153

24

467580, 468138

25

463826, 464558, 465412, 465421, 467886, 467924, 467989, 468138, 468221, 468322

27

466153

28

463826, 465409, 465412, 465421, 466546, 467952

29

463464, 464894, 466536, 466962, 466968, 467187, 467367, 467676, 467786, 467891, 468146, 468229, 468259,
468261, 468406

30

460173, 462100, 463717, 464894, 466089, 466090, 466093, 466108, 466113, 466536, 466623, 466690, 466695,
466898, 466962, 466968, 467379, 467524, 467575, 468007, 468146, 468229, 468259, 468261, 468406

31

464894, 468071, 468229

32

463486, 464640, 464691, 464894, 465147, 466536, 466755, 466962, 467180, 467250, 467879, 468229, 468406

33

466678, 467183, 467184, 467250, 467313, 467314, 468097
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35

460155, 461800, 462324, 462787, 463464, 463467, 463486, 463789, 463794, 464260, 464494, 464499, 464600,
465155, 465391, 465394, 465613, 465696, 465859, 466065, 466078, 466079, 466081, 466083, 466097, 466228,
466291, 466292, 466401, 466405, 466502, 466510, 466546, 466574, 466623, 466676, 466679, 466682, 466683,
466684, 466695, 466898, 467122, 467123, 467124, 467137, 467186, 467326, 467348, 467350, 467367, 467387,
467388, 467541, 467580, 467593, 467614, 467623, 467627, 467644, 467651, 467666, 467769, 467771, 467792,
467795, 467797, 467876, 467940, 468001, 468013, 468019, 468069, 468099, 468106, 468138, 468153, 468173,
468223, 468228, 468245, 468249, 468263, 468265, 468326

36

462787, 464494, 464499, 465391, 465394, 465696, 465859, 466292, 466502, 466546, 467122, 467123, 467124,
467286, 467623, 467644, 467651, 467771, 467876, 467939, 468015, 468040, 468069, 468173, 468244, 468321,
468330

37

464494, 464499, 465374, 465391, 465394, 465859, 465970, 466417, 466502, 466510, 466546, 466768, 467122,
467123, 467124, 467286, 467432, 467616, 467623, 467627, 467883, 467907, 468040, 468069, 468080, 468084,
468093, 468149, 468223

38

464494, 464499, 465696, 466292, 466401, 466405, 466546, 466683, 466684, 467350, 467623, 467627, 468001,
468054, 468099, 468173

39

464494, 464499, 464546, 465391, 465394, 465405, 465407, 465409, 465412, 465420, 465421, 465613, 465696,
465970, 466291, 466502, 466546, 466574, 466775, 467083, 467122, 467123, 467124, 467644, 467865, 467876,
467883, 467918, 468153, 468264, 468265, 468334

40

464494, 464499, 464546, 465391, 465394, 465859, 466510, 467326, 467886, 468258

41

460155, 463191, 463194, 463789, 463794, 463826, 464494, 464499, 464546, 464903, 465391, 465394, 465397,
465405, 465407, 465409, 465412, 465420, 465421, 465613, 466097, 466292, 466401, 466405, 466502, 466546,
466574, 466676, 466683, 466684, 467083, 467122, 467123, 467124, 467186, 467329, 467348, 467350, 467526,
467579, 467584, 467593, 467614, 467647, 467666, 467771, 467782, 467784, 467785, 467787, 467876, 467879,
467984, 468019, 468020, 468129, 468228

42

462787, 463789, 463794, 464494, 464499, 465262, 465391, 465394, 465859, 466078, 466079, 466081, 466083,
466292, 466401, 466510, 466546, 467186, 467348, 467517, 467623, 467627, 467769, 467784, 467787, 467883,
467940, 468040, 468149, 468153, 468223, 468228, 468245, 468249, 468326

43

457773, 463031, 463789, 463794, 464494, 464499, 465405, 465407, 465409, 465420, 466291, 466502, 467122,
467123, 467124, 467137, 467186, 467348, 467350, 467379, 467526, 467579, 467785, 467799, 467876, 467879,
467880, 467939, 468153, 468229, 468259, 468261

44

462324, 464494, 464499, 466097, 466228, 466639, 466642, 467137, 467526, 467647, 467666, 467787, 467803,
467919, 468001, 468006

45

464494, 464499, 466292, 467506, 467559, 467616, 467651

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

BACTOFIT
BC BEAUTY CLINIC
Bebiven
beesyr
Betacom
BetterStyle
BIEG WISŁY
BIMAFORT
BLACK FRIDAY WEEK
blinkee
BLUER. Cloud Partner
BOLESŁAWIEC HAND
MADE IN POLAND TYRCZ
BOSTA ARCHITEKTURA
BOSTA GRUNTFIX
BOSTA SUPERFLOOR
BROWAR OBYWATELSKI
BUFFALO WILD
BZWBK24 mobile
CAPTAN 80 WG
carboline POLSKA multiTUBE
Cars4You custom
Casa Pecunia
CBRF. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
im. M. FARADAYA
CHCĘ ROBIĘ MAM!
CLICKMATIC
COCOLA
Complex PRO
CONSIDER IT DONE
CRE
CREATON Akademia WIEDZA
PRAKTYKA DOŚWIADCZENIE
Czekonauta
DECOMORRENO Chocolatta LaFesta
deko BRICK CEGŁA DEKORACYJNA
Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
KARPATKA pyszna klasyka
Dentozon
DEVIL-CARS PL
Digimart
DIGITIG
DOMY Z WIZJĄ
Doradca Online BZWBK24
Dr Gut Wäsch

468115
467803
466536
463464
467623
462014
467348
467687
466546
467865
467627

€ WWW.ROZLICZSIE.PL ZWROT PODATKU
z zagranicy Anna Kłosowska
2 second MINUTE
4Partners
6krokow.pl
A & K LUXURY MARKETING
a acerin ZDROWE STOPY STOPPER
A ASTORIA PREMIUM VODKA
A Tip
A.D. 1891 SOPLICA KUNSZT TRADYCJI
OD POKOLEŃ
A.D. 1891 SOPLICA SZLACHETNA WÓDKA
KUNSZT TRADYCJI OD POKOLEŃ
AA Intymna Advance MED +
AA intymna OCHRONA + PIELĘGNACJA
abra MEBLE
agent max górska świeżość
agent max kwitnąca róża
agent max owoce tropikalne
agent max wiosenne kwiaty
AGROSUP
ALDENT
Altus
Ambasada Urody WELLNESS & SPA
AMLOSATIN
APAR ELECTRIC
Apartamentuj
APICLAR
ARCYZAR AVE
ARCYZAR
ARIKOR
ART J
ArtroCenter ORTOPEDIA KOLANA
ASAMI
ASD STUDIO
ASDecorative
Astroczoki
AUTO RATA EFL
auto world
autoscena.pl WSPARCIE PROFESJONALISTÓW
Auvivua
Aviaiva
AZINUM
Azmet
BABY CODE

466676
466291
467918
468019
460155
467802
467183
467377
467313
467314
466758
466756
466153
467502
467497
467498
467503
465155
468006
467644
467526
468269
467541
467939
468216
468211
468214
468196
467186
466639
468149
468084
468093
466090
468015
467883
468069
468263
468265
468209
468201
468179

467952
467947
467948
467951
467879
467924
468330
462332
466263
468326
466678
465262
467942
467940
467180
465374
466083
468334
467784
466093
467575
467923
460173
465205
467083
468106
466631
468223
468321
468081
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EG28
EG30
EG35
eholiday.pl DOBRE NOCLEGI
Energia dla firm SIŁA I MOC DLA ROZWOJU
ErgisMark
EUDECO
EURO CRAFT
EXPRES-SERVIS POMP DO BETONU
Fengii
filharmonia
finanse Armada
Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM
FitandSTRONG.pl
FIZJOPUNKT
FLEXOLIA
FLOW-COLOR
FOOD MAKERS
FRUGO FUN FANTASTIC
FuelCal
FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO
FUSION GUSTO
GASTRO-SPRINT VC 652
GDE
GLAMOUR
GRECJA na żywo!
GRECOS ACT!VE
GRECOS HOLIDAY
GYM HERO
GYN PRO lekarze specjaliści
Haga
HAMILTON MOTOR OIL
HANDLUJE
HAXEL
Hennessy PARADIS
HOLMAR
Hotel Deo
hotelservice VC 533
ICA GROUP
ICE BAR
ICEPURE PLUS
IDEA LENDING
ILLUMINATI VODKA
ink MATTERS
inSpiria
iSalon
ISLANDER VODKA
jajomat FARMA NATURA
JAZOVIA
JUPI
KALITHEA

467795
467792
467797
468153
465394
466539
462787
467387
468080
467666
467584
467286
468007
466682
467647
467866
466412
468229
466755
466510
467782
466679
467758
468059
468138
465405
465412
465397
464558
467919
467891
465999
464894
466574
467250
467326
467579
467824
468254
467880
466805
466292
468097
466952
467237
468132
467184
467367
467593
467616
467574

KAMLEGIT
KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH
Karmeloidki
KIELCE Gastronomia Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959r.
BEZ KONSERWANTÓW
KITI
kluchy z Puchy
kokogood...KARMIMY NATURĄ
KOLOROWY START
KONESER BROWAR REGIONALNY
WYSOKA JAKOŚĆ PREMIUM
Nadbużańskie PIWO JASNE
BUG - RAJ DLA TURYSTY
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MAD MECHANIC
KOPERNIK TORUŃ 1763 Z serca fabryki
Listki waflowe w deserowej czekoladzie
Kruche i delikatne
KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE
o smaku chałwy ODKRYJ NADZIANE
PYSZNOŚCI SMAKOWITY SEKRET
KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE
o smaku orzechowym ODKRYJ NADZIANE
PYSZNOŚCI PYSZNA ZAGADKA
KOZICA FUNDACJA BIEGÓW GÓRSKICH
KRA-BOX
KręgosłupCenter ORTOPEDIA
I NEUROCHIRURGIA KRĘGOSŁUPA
KWIATY HRYNIEWICZE
L LAUDA AUDIO
LA PIRUU
Lancome Leather collection
LAST DEAL
LAZARO
LENIWIEC SZCZĘŚLIWIEC
LEX
LIBRAS electronic
LOLEK
LOSAHIT
maxigra go 25
MC
medica365.pl
MEGA OUTLET OUT LET
metal
METROPOLITAN PRZEGLĄD NAUKOWY
miary i wagi
MISTRZOSTWA POLSKI
W OBSTAWIANIU NA ŻYWO
MISTRZOSTWA POLSKI
W ZAKŁADACH NA ŻYWO
MISUMI24.PL
modularis
MODULOTHERM

468245
467651
466089

466690
457773
463031
467187
464546

464691
464903

462100

466113

466108
467329
468258
466642
468071
464260
467580
467989
465420
467524
466405
467388
467907
468129
468208
468125
466768
468001
466065
468024
467506
465102
466684
466683
461800
463459
466417
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1

Mr.PolBee
MRK RADCOWIE PRAWNI
Magdalena Konik & Robert Konik
NEBIMAX
NEBIQ
NEBITROX
NOVUM
OF ORANGEFITNESS
OGŁOSZENIA WARSZAWIAK.PL
OKFK ZRP MASTER OF BEAUTY
OKMET
OKO.M
OLEOMINT
Optispace
ORGANIC REPUBLIC
ORLEN Najbliżej
ORLEN. Najbliżej
Partner Plus
PEGAZ POLSKA ENERGIA I GAZ
Pierre Andreus
Pierwiastek życia JODAVIT
Pigeon
PLGBC Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego
PŁ
Poczta Polaka Pocztex Kurier 48
POLKON
POLSKIE CENTRUM DACHOWE
Polskie Chleby Cenne - Dukat
Porta Mare
POSitive CINEMA
PPA D-102
PREGNAPremium
PREMIUM CORNELIUS MALT
premium MOBILE Różnica jest w cenie
ProEnergetyka
RANCHO CUBA
Ranigast Max.
W całej Polsce zgadze już dziękujemy.
Restauracja Wiedeńska Krew
rollpet
Savoir Potrzeby zmieniamy w korzyści
Sery z Goliszewa Naturalnie dojrzały smak
SFA
SK-BUS
Skin ekspert
slow MOVE
słotas

Nr ZT01/2017

2

1

2

466623

Soprano la casa del gelato
soprano
sprawna marka_
STAROPOLSKIE WĘDLINY
Stary Lwów
STEF-BUD
sunwind
superbet
SUPERBET
SUSHIROLL
SYNTEL Consider IT Done
SYNTEL
SYNTEL
szejklato
ŚWIECZUCHA NATURALNE ŚWIECE SOJOWE
Tasty & Simply
Taxixat
TELTAN
TMC TOP MODA COLLECTION
TOMASZ OSSOLIŃSKI
TORNADOFOAM
TOTERAZ
TUWI
Tygodnik Poradnik Rolniczy
tygodnik rolniczy
UCZCIWY SPRZEDAWCA
UNISTAR
Urszula
VERLE
VERVA
VIANO
Viera nails
VIFON CITY www.vifoncity.com
VIFON CITY www.vifoncity.com
VIFON CITY www.vifoncity.com
VIFON since 1963
VisiMed
WAKACJE PEŁNE FRAJDY
walltherm
Warszawarsaw
WENA CHEM
WETO 250 EC
Wille Escape
WINTERMANN
ZUMA NOKA

466898
466695
468020
467786
467137
467432
465859
463191
463194
467379
466078
466079
466081
468259
467911
468146
468264
468195
468221
467886
468517
466401
468249
467664
467669
467771
466228
466437
468405
465147
464600
467811
467122
467123
467124
466968
467517
465409
468018
467350
467523
467212
465407
468520
468213

467559
467500
467499
467501
467785
467984
468054
467614
467864
462324
467982
468244
468406
463794
463789
465613
465391
468322
463486
465123
468228
468094
465696
465970
468013
463717
467876
467769
463261
464846
464640
468099
468040
466962
467954
467799
466378
463467
467676
468023
466775
467787
466097
468261

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.
1334594

mobile.de
CFE: 24.17.02, 25.01.01,
26.04.04, 27.05.01, 29.01.13

1334756
9, 16, 25, 28, 35,
36, 38, 41, 42, 45

TA SHI MI
CFE: 28.03.00

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

9

1334594

16

1334594

25

1334594

28

1334594

32

1334756

35

1334594

36

1334594

38

1334594

41

1334594

42

1334594

45

1334594

32

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.
401208

NELF (2017 02 09)

425281

2016 12 06)
CFE: 19.07.01, 26.04.02
33
hyperCAD (2016 11 16)
42
Pierre Chanau (2017 01 10)
CFE: 27.05.13
33
PROFERTIL (2017 01 20)
5, 29, 30
KINDER CHOCO CERE30
ALS (2017 02 27)
DISTIL. N9 (2017 02 23)
CFE: 19.07.10, 27.07.11
33
Hello!Energy (2016 06 28)
CFE: 24.17.04, 27.05.01
29, 30, 32
HONEYLAND (2016 08 11)
30
DUETERRE Cuve (2017 02 08)
CFE: 05.01.19
33
YTO (2016 12 22)
CFE: 04.05.03, 27.05.19, 29.01.13
39
BC BLUECODE (2016 12 01)
CFE: 27.01.01, 27.05.22, 29.01.04
25
Olam (2016 08 24)
CFE: 05.03.15, 26.07.04,
1, 17, 19, 22, 29,
27.05.01
30, 31, 35, 36,
39, 40, 42, 44
Vive soy (2016 10 10, 2016 07 14)
CFE: 01.03.09, 05.03.11, 27.03.01,
29, 32
27.05.03, 29.01.14
Vecchio Amaro del Capo LIQUORE D’ERBE DI
CALABRIA (2016 09 15, 2016 04 07)
CFE: 05.11.01, 06.03.02, 20.05.01,
33
25.01.15, 25.05.03
CASHCA (2016 12 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.03, 29.01.13
24
DIGITRONIC (2016 10 06)
CFE: 25.05.01, 26.04.07, 27.05.10
9

606428
923352
1035645
1146444
1246366
1291655
1294429
1309460
1315955
1334510
1334530

1334597
1334622

1334639
1334663

1, 2, 3, 8, 16,
17, 19

1334675
1334713
1334780
1334781
1334786
1334825
1334827
1334881
1334889
1334897

1334981
1335005
1335014
1335049
1335128
1335148
1335233
1335246
1335250
1335302
1335337

YAY (2016 10 31)
33
EgiAs (2016 04 18)
7
FORTUNE SPELLS (2016 09 14)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
EGYPT SKY (2016 09 14)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 28
ACTION (2016 12 08)
2
Brighton Gin (2016 11 04)
33
MOTHER GOOSE CLUB
41
(2016 11 11)
MYRING (2016 12 21, 2016 06 24)
5, 10
AREV (2016 12 20, 2016 08 26)
9, 11, 12
2016 06 24, 2016 01 05)
CFE: 26.07.04, 29.01.12
1, 17, 19, 22, 29,
30, 31, 35, 36, 39,
40, 42, 44
arvohaler (2016 11 28, 2016 06 23)
CFE: 26.04.18
5, 10
GRIMONT - Wines from Wild
32, 33
Earth (2017 01 09)
Aurobion (2016 05 12, 2015 11 13)
1, 7
MARSIANKA (2016 10 13, 2016 08 23)
30
IMB (2016 11 14)
CFE: 27.05.01
7
SMALL COPPER HORSE
33
(2016 12 26)
SUNSTAR (2016 11 23)
7
lea (2016 07 20, 2016 05 17)
CFE: 27.05.01
3, 5
MYPILLOW (2016 10 11, 2016 07 15)
20, 24,
35
MALVA HAIR COLOR (2016 11 22)
CFE: 05.05.20, 27.05.08
3
LOVELY CHOCO (2016 11 21,
30, 31
2016 09 16)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

401208,

1334530,

2

401208,

1334786

3

401208,

1335246,

1334897,

1335014

1335302

5

1035645,

1334881,

1334981,

1335246

7

1334713,

1335014,

1335128,

1335233

8

401208

9

1334663,

1334780,

1334781,

1334889

10

1334881,

1334981

11

1334889

12

1334889

16

401208

17

401208,

1334530,

1334897

19

401208,

1334530,

1334897

20

1335250

22

1334530,

1334897

24

1334639,

1335250

25

1334510

28

1334780,

1334781

29

1035645,

1291655,

1334530,

1334597,

1334897

30

1035645,
1335337

1146444,

1291655,

1294429,

1334530,

1334897,

1335049,

31

1334530,

1334897,

1335337

32

1291655,

1334597,

1335005

33

425281,
1335005,

923352,
1335148

1246366,

1309460,

1334622,

1334675,

1334825,

35

1334530,

1334897,

1335250

36

1334530,

1334897

39

1315955,

1334530,

40

1334530,

1334897

41

1334827

42

606428,

1334530,

44

1334530,

1334897

1334897

1334897

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.
455195
456238
457803
459595
459050
459052
459287
457168

ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA
2016 09 20

461081
9, 16, 35, 36, 38,
39, 41, 42

EASYGROUP LIMITED
2016 11 16
9, 42
WOODSTOCK VENTURES, LC
2016 12 12
9, 16, 18, 21, 25, 32, 41
I.M.O. PRECISION CONTROLS LTD
2016 12 23
9
KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL
PROPERTY
2016 12 27
29, 30
KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL
PROPERTY
2016 12 27
29, 30
STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 01 24
33
ETABLISSEMENT MARIUS FABRE JEUNE
2017 01 24
3

461085
466214
462297
463666
459494
461455
463252
460320

NOVASOL SPRAY, S.A.
2017 02 03
2
NOVASOL SPRAY, S.A.
2017 02 03
2
DĄBROWA AGNIESZKA
2017 02 14
44
candellux lighting Sp. z o.o.
2017 02 17
11, 37, 42
ROSTKOWSKA JOLANTA MARIA
2017 03 16
38, 41
Henkel AG & Co. KGaA
2017 03 17
1, 3, 5
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 17
32
INTEL CORPORATION
2017 03 17
35, 37, 42
FRENCH CONNECTION LIMITED
2017 03 20
18, 25, 35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
895953
1321837

MARC SHOES GMBH
2017 03 22
RABE MODEN GMH
2017 03 23

1321953
25
25, 35

PRIMAVERA LIFE GMBH
2017 03 23

3

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 85
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 87
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