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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 10 kwietnia 2017 r.

Nr ZT15

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.
455046
(220) 2016 04 18
MTREE MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) mTree Medical Solutions

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.01.03, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 wyroby medyczne, takie jak narzędzia, urządzenia, materiały lub inne artykuły stosowane w: diagnostyce i leczeniu chorób, urazów, upośledzeń, zastępowania
lub modyfikowania budowy anatomicznej oraz regulacji
poczęć: prowadniki wieńcowe, sercowe i obwodowe w tym
mózgowe, szyjne, do tętnic kończyn górnych, nerkowe,
wewnątrzaortalne, żółciowe, do tętnic kończyn dolnych
stosowane w kardiologii, radiologii, chirurgii naczyniowej,
anestezjologii, cewniki diagnostyczne oraz terapeutyczne, balony, stenty i stentgrafty wieńcowe oraz obwodowe
w tym mózgowe, szyjne, do tętnic kończyn górnych, nerkowe, wewnątrzaortalne, żółciowe, do tętnic kończyn dolnych,
balony do walwuloplastyki mitralnej, płucnej i aortalnej stosowane w kardiologii, radiologii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii, inflatory do rozprężania balonów, stentretrievery
do mechanicznego usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych,
systemy do aspiracji skrzeplin mózgowych, wieńcowych
i tętnic kończyn dolnych, systemy do embolektomii, zastawki serca w tym aortalne, mitralne, płucne, okludery sercowe
w tym do ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
typu ASD, PFO, do ubytków w przegrodzie międzykomorowej, do zamykania uszka przedsionka, okludery naczyniowe,
koszulki tętnicze oraz żylne, systemy i urządzenia do utrzymywania hemostazy, systemy do drenażu dróg żółciowych,
klipsy naczyniowe, klipsy stosowane w leczeniu niedomykalności mitralnej, kaniule, strzykawki, igły, zestawy do znieczulenia, nici chirurgiczne, staplery, trokary, siatki stosowane
w chirurgii w tym siatki do przepuklin, dreny, przedłużacze
do użytku medycznego, filtry wewnątrznaczyniowe, zestawy, urządzenia stosowane w urologii, zestawy do nefrotomii,
cystostomii, zestawy do szynowania moczowodów, cewniki,
zgłębniki, zestawy do hemodializy, zestawy do przetoczeń,
artykuły ortopedyczne, w tym protezy stawów, sztuczne
narządy, dozowniki medyczne, zestawy i akcesoria medyczne stosowane w ginekologii takie jak wkładki i spirale wewnątrzmaciczne, cewniki do histerosalpingografii, zestawy
do transferu zarodków i pobierania komórek jajowych, kapturki inseminacyjne, zestawy do biopsji, zestawy i urządzenia
stosowane w diagnostyce laboratoryjnej obejmujące pomia-

ry biochemiczne, hematologiczne, immunologiczne, krzepnięcia, pomiary stosowane w diabetologii, pomiary stosowane w stanach nagłych, testy ciążowe, 35 usługi importowe
i eksportowe, usługi prowadzenia sklepów stacjonarnych,
internetowych oraz hurtowni z artykułami medycznymi,
stomatologicznymi i weterynaryjnymi, usługi w zakresie
doradztwa handlowego, promocji artykułów medycznych,
stomatologicznych i weterynaryjnych, zaopatrzenie poradni i szpitali w formie sprzedaży hurtowej i detalicznej leków
i wyrobów medycznych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz badań naukowych w dziedzinie
medycyny, usługi projektowania technicznego w zakresie
sprzętu medycznego i materiałów medycznych, testowanie
materiałów medycznych, ekspertyzy medyczne w formie
badań naukowych,prowadzenie laboratoriów, 44 świadczenie usług zdrowotnych różnych specjalizacji medycznych,
porady lekarskie, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, leczenie, badania medyczne, terapie lecznicze, porady
psychologiczne, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, diagnostyka, profilaktyka i inne usługi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi
w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych,
porady w zakresie farmakologii, administrowanie usługami
medycznymi, usługi telemedyczne, konsultacje medyczne,
kliniki medyczne, placówki opieki medycznej, szpitale.
(210) 459220
(220) 2016 07 18
(731) HÜBNER ELŻBIETA, Warszawa
(540) NIERDZEWNI antykorozyjny styl życia

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
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do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier, karton, 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, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty,
markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych
klasach, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem
gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

Nr ZT15/2017

koncertów, organizowanie widowisk artystycznych, różnych
innych imprez kulturalnych, organizowanie konkursów, teleturniejów, konkursów piękności, 42 usługi w zakresie tworzenia map w związku z wytyczaniem tras turystycznych,
43 usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, prowadzenie
schronisk turystycznych, prowadzenie moteli, hoteli, pensjonatów, barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji,
restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, domów
wczasowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, usługi związane z prowadzeniem
kempingów, miejsc noclegowych, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, wynajmowanie sal na posiedzenia,
na spotkania towarzyskie i biznesowe.
461344
(220) 2016 09 12
NUTRI FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NUTRI FOODS

(210)
(731)

460738
(220) 2016 08 25
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE, Warszawa
(540) POL.TOW.TATRZAŃSKIE 1873
(210)
(731)

(531) 03.04.13, 24.11.18, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur turystycznych z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, usługi
turystyczne związane ze zwiedzaniem, usługi związane
z transportem pasażerskim, udzielanie informacji związanych
z przebiegiem tras turystycznych, 41 usługi wydawnicze,
prowadzenie muzeów, bibliotek, pracowni krajoznawczych,
kształcenie i doskonalenie kadr turystycznych, usługi nadawania odpowiednich uprawnień w zakresie sportu, rekreacji,
turystki, usługi prowadzenia badań i poszukiwań związanych
z historią kraju, dobrami kultury, przyrody, usługi związane
z edukacją nauczaniem, z organizowaniem wystaw o charakterze edukacyjnym, udostępnianie pól golfowych, kortów
tenisowych, basenów pływackich, obiektów sportowych,
fotoreportaże, organizowanie kursów, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie imprez plenerowych, obsługa
publikacji elektronicznych on-line, organizowanie wystaw
i pokazów z dziedziny turystyki, kultury i edukacji, rezerwacja
miejsc na spektakle, przedstawienia teatralne, filmy, rozrywka, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, organizowanie wypoczynku, wykonywanie fotografii, organizowanie loterii, obozów wypoczynkowych, organizowanie balów, przyjęć, organizowanie

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 29 falafel, burger z falafeem, burgery warzywne,
burgery wegańskie, burgery wegetariańskie, hummus (pasta z ciecierzycy), tahini (pasta z ziarna sezamowego), przekąski na bazie falafela, gotowy lunch w pudełku składający
się z falafeli, przekąski z falafeli w pudełkach, gotowe posiłki
składające się z falafeli, gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, bób, sałatki z bobu, przekąski z ciecierzycy, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, pasty warzywne,sałatki warzywne, warzywa suszone,
przeciery warzywne, przetwory warzywne, tofu, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, suszone owoce, miąższ owoców,
soki owocowe do gotowania, przekąski na bazie owoców,
sałatki owocowe, soki roślinne do gotowania, zupy, zupy
jarzynowe, składniki do sporządzania zup, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,prażona
ciecierzyca, prażony bób, pasta z soi,owoce i bakalie suszone preparowane, w tym różnego rodzaju orzechy, rodzynki,
migdały, śliwki, brzoskwinie, figi, morele, daktyle, przetwory
i mieszanki z nich, 30 sosy [przyprawy], sosy wegetariańskie,
sosy warzywne, przeciery warzywne [sosy], pasty warzywne [sosy], kanapki, tortille, tarty, placki, sosy do sałatek, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, zboża, ryż, komosa ryżowa, tapioka, kasza, muesli, siemię lniane przeznaczone do spożycia
przez ludzi do celów kulinarnych, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki zbożowe, płatki jęczmienne, płatki orkiszowe,
płatki pszenne, płatki żytnie, płatki jaglane, płatki gryczane,
płatki ryżowe, płatki z komosy ryżowej, przyprawy, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, musy owocowe, musy deserowe, żywność na bazie mąki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, herbatniki, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze
zbóż, nieprzetworzone orzeszki arachidowe i pistacjowe,
ziarna, pestki, migdały, orzechy w łupinach, orzechy łuskane,
mak, świeże owoce i warzywa, nasiona.
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461586
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-423970
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, części mechaniczne maszyn i urządzeń, płyty wsporcze, 12 pojazdy
szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały
uszczelniające, izolatory elektryczne, podstawy izolacyjne.
(210)
(731)

462316
(220) 2016 10 04
OLENDZKA ALEKSANDRA AMBERLIFE,
Pruszcz Gdański
(540) amber life
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, biżuteria damska, biżuteria osobista, naszyjniki, zawieszki, broszki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, biżuteria na zamówienie, biżuteria ze złotem, 35 usługi
sprzedaży detalicznej biżuterii i wyrobów jubilerskich,usługi
sprzedaży hurtowej biżuterii i wyrobów jubilerskich.
462534
(220) 2016 10 11
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) spray-sen
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne
inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)

462535
(220) 2016 10 11
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) spraysen
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych:
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
(210)
(731)
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leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż
do celów leczniczych, określone szczegółowo w klasie 5.
463506
(220) 2016 11 03
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HERBAVET
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty,
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, nawilżone chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki nasączone preparatami oraz płynami kosmetycznymi,
chusteczki do twarzy nasączone kosmetykami, nasączone
chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, preparaty do depilacji,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki
do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, preparaty medyczne,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty
do odchudzania, 30 herbata, herbaty ziołowe do celów innych niż leczniczych, herbaty ziołowe[napary], 35 prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego towarów takich jak: zioła lecznicze,
leki ziołowe, herbata, herbata z ziół do celów medycznych,
herbata lecznicza, preparaty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty i wyciągi z ziół do celów medycznych, herbata ziołowa do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, kawa,
olejki zapachowe, olejki eteryczne, olejki lecznicze, olejki
nielecznicze, olejki do celów kosmetycznych, syropy, wyroby
cukiernicze, słodycze, lizak, drażetki, galaretka, kakao, kaszka,
musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, oleje jadalne, oleje spożywcze, kosmetyki, kosmetyki ekologiczne, mydła, dezodoranty, żel pod prysznic i do kąpieli, kremy do ciała, pasty do zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki
kosmetyczne zawierające suplementy ziołowe, opatrunki,
woda utleniona do celów kosmetycznych, maści kosmetyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych, szampony,
odżywki do włosów, perfumy, pomadki do ust, farby do włosów, produkty pszczele, miód, soki, owocowe nektary, nalewki do celów medycznych, książki, płyny do mycia naczyń,
budynie, kisiele, desery, cukierki, pasty owocowe i warzywne,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory owocowe,
makarony, mąka spożywcza, napoje bezalkoholowe, otręby
pszenne, otręby zbożowe, płatki zbożowe, suszone owoce,
bakalie, przyprawy, ryż, kasze, zboża, sosy, wody pitne.
(210)
(731)
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(210) 463676
(220) 2016 11 08
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) KLIK

(531) 01.15.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit,
kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby,
wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne,
środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące
i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny
zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty
do zębów, preparaty do czyszczenia z tłuszczy dla celów gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające
owady, robactwo i zwierzęta, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu
owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.
(210) 463677
(220) 2016 11 08
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) klik
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit,
kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjąt-
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kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby,
wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne,
środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące
i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny
zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty
do zębów, preparaty do czyszczenia z tłuszczy dla celów gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające
owady, robactwo i zwierzęta,, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu
owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.
(210) 463952
(220) 2016 11 16
(731) E M B A, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou, CZ
(540) BEZKWAS BK

(531)

27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.10
(510), (511) 16 Tektury i kartony, opakowania i produkty z kartonu i z tektury, mianowicie pojemniki tekturowe,
opakowania tekturowe, opakowania kartonowe, pudełka
tekturowe, skoroszyty, składane pudełka kartonowe, pudełka kartonowe do użytku domowego, kartonowe pudełka
do pakowania.
464016
(220) 2016 11 17
LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW,
Czersk
(540) Technologia CA/CA 2 lata gwarancji Lipski AkumaX
Classic
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15, 24.13.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory
do pojazdów, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
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do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, prostowniki, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, kable rozruchowe do silników.
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(210) 464586
(220) 2016 11 30
(731) SANOFI, Paryż, FR
(540) kontrola cukrzycy bez kompromisu

464018
(220) 2016 11 17
LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW,
Czersk
(540) Technologia CA/CA 3 lata gwarancji Lipski AkumaX
Premium

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne przeznaczone dla pacjentów oraz pracowników opieki zdrowotnej w dziedzinie cukrzycy, w tym świadczenie takich usług za pośrednictwem
Internetu, prasy, telewizji, radia, drukowanych materiałów
edukacyjnych w dziedzinie cukrzycy, usługi edukacyjne, mianowicie organizowanie seminariów, warsztatów, udostępnianie publikacji z dziedziny cukrzycy, 44 udostępnianie strony
internetowej obejmującej informacje z dziedziny cukrzycy.
(531) 24.13.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory
do pojazdów, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, prostowniki, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, kable rozruchowe do silników,
Kable rozruchowe do akumulatorów.
464453
(220) 2016 11 28
CONTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) contrix
(510), (511) 35 usługi sprzedaży przez agentów - pośrednictwo w sprzedaży towarów z różnych branż, usługi doradcze
w zakresie zarządzania biznesem i personelem, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, opracowywanie prognoz ekonomicznych analiz i korekt biznesowych,
usługi na zlecenie firm w zakresie obsługi administracyjnej
i księgowej, usługi z zakresu rachunkowości, prowadzenie
ksiąg, weryfikacja rachunków, 36 usługi doradcze w sprawach finansowych, sporządzanie analiz finansowych,
37 usługi z zakresu doradztwa, instalowania, konserwacji
i napraw sprzętu komputerowego, 41 usługi w zakresie doradztwa zawodowego, edukacja i pozaszkolne kształcenie
praktyczne i zawodowe, organizacja i prowadzenie kursów
dokształcających, organizacja i obsługa konferencji, kongresów branżowych i innych tematycznych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowo - rekreacyjnych,
42 usługi w zakresie doradztwa technicznego, doradztwo
w sprawach ochrony środowiska naturalnego, doradztwo
i usługi z zakresu instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi z zakresu opracowywania
programów komputerowych, aktualizacji i odzyskiwania
danych komputerowych, konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 45 usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, prowadzenie agencji
ochrony nocnej, ochrony osobistej - eskorta.
(210)
(731)

464615
(220) 2016 12 01
BOJKO STEFANIA, BOJKO PIOTR CENTRUM
MEDYCZNE HIPOKRATES SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) HIPOKRATES CENTRUM MEDYCZNE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie: dermatologii,
medycyny estetycznej, kosmetologii, usługi medyczne w zakresie zabiegów laserowych i fitoterapii, usługi diagnostyczne, badania USG.
(210) 464748
(220) 2016 12 05
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) ROHHE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne,
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji,
taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
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(210) 464750
(220) 2016 12 05
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r. Flow
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne,
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji,
taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(210) 464752
(220) 2016 12 05
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) r. HEAT
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne,
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji,
taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(210) 464768
(220) 2016 12 05
(731) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) ENERGY TO LIVE
(510), (511) 17 akrylowe żywice, materiały ciepłochronne,
dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów
włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały), folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne (materiały), mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki, szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji,
taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(210) 464801
(220) 2016 12 06
(731) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
(540) NANO 4 GEar

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.07, 26.11.11,
26.13.25
(510), (511) 7 koła zębate do maszyn i urządzeń z wyłączeniem pojazdów lądowych, 42 badania naukowe i techniczne
w dziedzinie technologii wytwarzania kół zębatych, projektowanie i usługi doradcze w dziedzinie technologii wytwarzania kół zębatych.
(210) 464815
(220) 2004 05 01
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB
(540) BAKER TILLY

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi biznesowe biegłych księgowych, doradztwo związane z zarządzaniem, rachunkowość, księgowość i audyt: sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, przygotowywanie
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i prowadzenie rachunkowości skomputeryzowanej, zarządzanie rachunkowością, sporządzanie wyciągów z konta,
dostarczanie informacji dotyczących kont [rachunkowość],
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usługi rachunkowości w zakresie czesnego oraz rozliczania czesnego, gromadzenie oraz dostarczanie informacji
handlowych i informacji o działalności gospodarczej oraz
doradztwo w tym zakresie, doradztwo podatkowe i ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], przygotowywanie
zeznań podatkowych, doradztwo, planowanie i usługi konsultacyjne w zakresie podatków [rachunkowość], usługi księgowe, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi dotyczące badania i informacji w zakresie księgowości, profesjonalne usługi doradcze w dziedzinie audytu, księgowości, podatku VAT, opodatkowania
osób fizycznych i prawnych oraz finansów przedsiębiorstw
i ich restrukturyzacji [rachunkowość], doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie
raportów dotyczących wszystkich wymienionych wyżej
usług [rachunkowość], usługi sekretarskie, świadczenie usług
sekretarskich podczas tworzenia firmy, usługi doradcze w zakresie tworzenia listy płac, usługi sekretarskie świadczone
w biurach firm, przetwarzanie danych z listy płac, rekrutacja
personelu, usługi z zakresu rekrutacji personelu i zasobów
ludzkich, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności
gospodarczej, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych (firm maklerskich), rekrutacja dyrektorów nie pełniących funkcji wykonawczych, profesjonalne usługi doradcze
w zakresie audytu, podatków, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz spraw księgowych, profesjonalne doradztwo
w zakresie zarządu przymusowego i zarządu komisarycznego [rachunkowość], 36 usługi niezależnych doradców finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie finansowego planowania, zarządzania, doradztwa i administrowania,
pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo handlowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobistych i ubezpieczeń dla firm, analizy finansowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji i planowania w ich zakresie, usługi w zakresie
emerytur, usługi doradcze dotyczące emerytur i planowania
w ich zakresie, usługi doradcze dotyczące podatków i planowania w ich zakresie, usługi aktuarialne, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi
pośrednictwa w sprawach ubezpieczeniowych, udzielanie
informacji ubezpieczeniowych i finansowych, doradztwo
w zakresie zarządzania ubezpieczeniami, usługi związane
z upadłością, usługi finansowe związane z upadłością osób
fizycznych i przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania
majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami, tworzenie funduszy inwestycyjnych wzajemnych, zarządzanie inwestycjami i tworzenie strategii inwestycyjnych,
usługi doradcze dotyczące inwestycji, inwestycje finansowe,
zarządzanie funduszami, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych, finansowanie pożyczek, usługi w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi związane z mieszkaniowymi
i komercyjnymi kredytami hipotecznymi, świadczenie usług
doradczych dotyczących emerytur, inwestycji, ubezpieczeń,
ubezpieczeń na życie, harmonogramów opłat czesnego
i kredytów hipotecznych, doradztwo w zakresie podatku
od spadków, gromadzenie i dostarczanie finansowych informacji i analiz dla celów działalności gospodarczej przez
telefon, za pomocą komputera, poczty elektronicznej, środków elektronicznych oraz materiałów drukowanych i periodyków, świadczenie usług powierniczych i usług wykonawcy
testamentu, powiernictwo, profesjonalne usługi doradcze
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w zakresie spraw finansowych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, zapewnianie komputerowych baz danych
zawierających informacje finansowe, przygotowywanie raportów zawierających dane finansowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej
usług, 41 kursy i szkolenia dotyczące spraw finansowych,
inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, spraw związanych
z audytem, podatkami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw
i księgowością, usługi doradcze w zakresie szkoleń biznesowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego
oraz programowanie komputerów, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo
(niezwiązane z działalnością gospodarczą) w dziedzinie
projektowania oprogramowania komputerowego, 45 profesjonalne prawne doradztwo (niezwiązane z działalnością
gospodarczą), usługi prawne związane z tworzeniem firm,
doradztwo w sporach sądowych, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi ekspertyz w dziedzinie
księgowości na potrzeby postępowań prawnych, usługi
biegłych sądowych, usługi prawne związane z zarządem
przymusowym oraz zarządem komisarycznym, profesjonalne prawne doradztwo w zakresie zarządu przymusowego
i zarządu komisarycznego.
(210) 464816
(220) 2004 05 01
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB
(540) BAKER TILLY

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210) 464818
(220) 2004 05 01
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB
(540) BAKER TILLY
(510), (511) 35 usługi biznesowe biegłych księgowych, doradztwo związane z zarządzaniem, rachunkowość, księgowość i audyt: sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie rachunkami firm, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, przygotowywanie
i prowadzenie rachunkowości skomputeryzowanej, zarządzanie rachunkowością, sporządzanie wyciągów z konta, dostarczanie informacji dotyczących kont [rachunkowość], dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych,
usługi rachunkowości w zakresie czesnego oraz rozliczania
czesnego, gromadzenie oraz dostarczanie informacji handlowych i informacji o działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie, doradztwo podatkowe i ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], przygotowywanie zeznań
podatkowych, doradztwo, planowanie i usługi konsultacyjne
w zakresie podatków [rachunkowość], usługi księgowe, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi dotyczące badania i informacji w zakresie księgowości,
profesjonalne usługi doradcze w dziedzinie audytu, księgowości, podatku VAT, opodatkowania osób fizycznych i prawnych oraz finansów przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji
[rachunkowość], doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie raportów dotyczących wszystkich wymienionych wyżej usług [rachunkowość],
usługi sekretarskie, świadczenie usług sekretarskich podczas
tworzenia firmy, usługi doradcze w zakresie tworzenia listy
płac, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, przetwa-
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rzanie danych z listy płac, rekrutacja personelu, usługi z zakresu rekrutacji personelu i zasobów ludzkich, usługi doradcze
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, rekrutacja
dyrektorów dla spółek powierniczych (firm maklerskich), rekrutacja dyrektorów nie pełniących funkcji wykonawczych,
profesjonalne usługi doradcze w zakresie audytu, podatków,
restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz spraw księgowych, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządu przymusowego
i zarządu komisarycznego [rachunkowość], 36 usługi niezależnych doradców finansowych, usługi finansowe, usługi
w zakresie finansowego planowania, zarządzania, doradztwa
i administrowania, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo handlowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobistych i ubezpieczeń dla firm, analizy finansowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji i planowania w ich zakresie, usługi
w zakresie emerytur, usługi doradcze dotyczące emerytur
i planowania w ich zakresie, usługi doradcze dotyczące podatków i planowania w ich zakresie, usługi aktuarialne, usługi
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w sprawach ubezpieczeniowych,
udzielanie informacji ubezpieczeniowych i finansowych,
doradztwo w zakresie zarządzania ubezpieczeniami, usługi
związane z upadłością, usługi finansowe związane z upadłością osób fizycznych i przedsiębiorstw, usługi w zakresie
zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania
nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami, tworzenie funduszy inwestycyjnych
wzajemnych, zarządzanie inwestycjami i tworzenie strategii
inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące inwestycji, inwestycje finansowe, zarządzanie funduszami, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych zamkniętych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych otwartych, finansowanie pożyczek,
usługi w zakresie kredytów hipotecznych, usługi związane
z mieszkaniowymi i komercyjnymi kredytami hipotecznymi,
świadczenie usług doradczych dotyczących emerytur, inwestycji, ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie, harmonogramów opłat czesnego i kredytów hipotecznych, doradztwo
w zakresie podatku od spadków, gromadzenie i dostarczanie
finansowych informacji i analiz dla celów działalności gospodarczej przez telefon, za pomocą komputera, poczty elektronicznej, środków elektronicznych oraz materiałów drukowanych i periodyków, świadczenie usług powierniczych i usług
wykonawcy testamentu, powiernictwo, profesjonalne usługi
doradcze w zakresie spraw finansowych, inwestycyjnych oraz
ubezpieczeniowych, zapewnianie komputerowych baz danych zawierających informacje finansowe, przygotowywanie
raportów zawierających dane finansowe, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
41 kursy i szkolenia dotyczące spraw finansowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, spraw związanych z audytem,
podatkami oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw i księgowością, usługi doradcze w zakresie szkoleń biznesowych,
42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz
programowanie komputerów, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo (niezwiązane z działalnością gospodarczą) w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, 45 profesjonalne prawne
doradztwo (niezwiązane z działalnością gospodarczą), usługi
prawne związane z tworzeniem firm, doradztwo w sporach
sądowych, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi ekspertyz w dziedzinie księgowości na potrzeby postępowań prawnych, usługi biegłych sądowych, usługi
prawne związane z zarządem przymusowym oraz zarządem
komisarycznym, profesjonalne prawne doradztwo w zakresie
zarządu przymusowego i zarządu komisarycznego.
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465064
(220) 2016 12 12
INTERHOUSE 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) interHouse Hotel
(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.04, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.22,
29.01.12
(510), (511) 43 hotele.
(210) 465373
(220) 2016 12 19
(731) KRĘGIEL PAWEŁ ROTADRIL, Łódź
(540) ROTADRIL

(531) 26.11.03, 26.11.09, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszynowe narzędzia wiertnicze, maszyny
i młoty wiertnicze, maszyny do sondowań, podajniki śrubowe, pompy wiertnicze, maszyny do wibroflotacji, świdry
wiertnicze, wiertnice.
465381
(220) 2016 12 19
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KLUB OPA GRECOS !!!
(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(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 zakupy 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 dziedzi-
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nie 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) 465630
(220) 2016 12 23
(731) DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, Warszawa
(540) H
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(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dyski z nagraniami, audiowizualne urządzenia do nauki,
urządzenia do transmisji multimedialnych, audycje, filmy
i reportaże utrwalane w formie multimedialnej, 16 afisze,
plakaty, albumy, broszury, fotografie, książki naukowe, materiały do nauczania, obrazy, reprodukcje graficzne, wydruki
graficzne, 41 edukacja, wypożyczanie filmów kinowych, fotoreportaże, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikowanie książek, kształcenie praktyczne w formie pokazów i projektów, nagrywanie filmów, organizowanie i wystawianie spektakli jako impresariat, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, użytkowanie sal kinowych, sporządzanie napisów np. do filmów
w wersji oryginalnej, produkcja filmów na taśmach wideo,
montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo, organizacja
wystaw związanych z kulturą, sztuką, nauką lub edukacją.
465631
(220) 2016 12 23
ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEMO

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dla budownictwa, kwartalnik o tematyce budowlanej wydawany
na nośniku elektronicznym, 35 informacja handlowa, usługi
gromadzenia informacji w komputerowych bazach danych,
analiza kosztów, 42 usługi opracowywania oprogramowania
komputerowego w zakresie kosztorysów.
(210) 465757
(220) 2016 12 28
(731) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) LISmart
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery
i części komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz pełen
asortyment aplikacji komputerowych, programy komputerowe, instrukcje do programów komputerowych w postaci
cyfrowej, oprogramowanie laboratoryjne, oprogramowanie
bioinformatyczne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie pośredniczące,
16 instrukcje do programów komputerowych w postaci
papierowej, 35 usługi sprzedaży dotyczące: oprogramowania komputerowego, komputerów i części komputerowych
oraz urządzeń peryferyjnych, instalacji, wdrożenia i serwisu
komputerowego, ekspertyzy, opiniowanie dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie prowadzenia
kursów i szkoleń, organizowania sympozjów, konferencji,
edukacja dotycząca oprogramowania komputerowego,
sprzętu komputerowego,, 42 usługi doradcze i informacyjne
w zakresie oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, wdrożenie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, pomoc techniczna w zakresie
oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowe-
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go, aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem sieci
komputerowych, leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(210) 465786
(220) 2016 12 29
(731) BALICKA JOANNA, Warszawa
(540) iCHANGE

(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, czapki, nakrycia głowy, koszulki
gimnastyczne, odzież gimnastyczna, podkoszulki, T-shirty,
28 hantle, kręgle, przyrządy stosowane w kulturystyce,
ochraniacze - części strojów sportowych, ochraniacze łokci
jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
rowery treningowe stacjonarne, worki treningowe, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt
do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry i zabawki z wyjątkiem gier i zabawek dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie: bluzki, bluzy, czapki, nakrycia
głowy, koszulki gimnastyczne, odzież gimnastyczna, podkoszulki, T-shirty, hantle, kręgle, przyrządy stosowane w kulturystyce, ochraniacze - części strojów sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, rowery treningowe stacjonarne, worki treningowe, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, gry
i zabawki z wyjątkiem gier i zabawek dla zwierząt, napoje
energetyczne, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe,
batony energetyczne, suplementy diety, 41 doradztwo
zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
edukacja, fotografowanie, fotoreportaże, usługi instruktażu
w zakresie gimnastyki, chronometraż imprez sportowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubów zdrowia
w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa
konferencji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, pokazy w zakresie kultury fizycznej, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, warsztatów sportowych,
w tym wyjazdowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi
trenera osobistego, usługi trenerskie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie przyjęć,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie książek,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 44 fizjoterapia,
fizykoterapia, manicure, masaż, salony piękności, usługi salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy
biologicznej, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny,
solariów, siłowni, usługi masażu i rehabilitacyjne, poradnictwo z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania.
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465803
(220) 2016 12 29
STATSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STATSCORE SPORTS.DATA.TECHNOLOGY

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, aplikacje komputerowe,
aplikacje do urządzeń mobilnych, elektroniczne bazy danych
dotyczące wydarzeń sportowych, elektroniczne bazy danych dotyczące statystyk i zestawień wydarzeń sportowych,
35 pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych,
statystyczne zestawienia dotyczące wydarzeń sportowych,
38 udostępnianie komputerowych baz danych dotyczących
wydarzeń sportowych, 41 udzielanie informacji sportowych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, usługi reporterskie dotyczące wydarzeń sportowych, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie oprogramowania do urządzeń
mobilnych, licencjonowanie aplikacji komputerowych, licencjonowanie aplikacji do urządzeń mobilnych, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie elektronicznych baz danych.
465844
(220) 2016 12 31
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Międzybrodzie Bialskie
(540) MATAJA
(210)
(731)

Nr ZT15/2017

(210) 465924
(220) 2017 01 03
(731) RICHAR DANIEL POLONCZYK, Rimini, IT
(540) Mamma Mia GELATO ARTIGIANALE

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe,
mleko, mleko sojowe, jogurty, sery, śmietana, bita śmietana,
30 lody, proszki do przygotowania lodów, potrawy na bazie
mąki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kawy, puddingi, kakao, kawa, wafelki, słodkie
bułeczki, czekolada, przyprawy, wyroby cukiernicze, naleśniki, słodycze, ciasta, aromaty do ciast, słodkie dekoracje jadalne, lody, środki wiążące do lodów spożywczych, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, lody spożywcze, lody
w proszku, kostki lodu, lody wodne, sorbety, polewy cukiernicze, polewy do lodów, mleko kakaowe, mleko czekoladowe, środki wiążące do lodów z przedziału 203 oraz 204, marcepan, syropy i melasa, musy, musy jako wyroby cukiernicze,
musy czekoladowe, bita śmietana- preparaty usztywniające
do lodów, ciasto na ciastka, makaron, makaron spożywczy, słodycze zawierające owoce, ciasto w proszku, jogurt
mrożony, cukier, cukier kandyzowany, lody mleczne, lody
wielosmakowe, lody owocowe, lody włoskie, lody na bazie
jogurtu, napoje na bazie kawy zawierające lody- affogato,
40 mrożenie żywności dla łodziami i cukierni, zamrażanie
żywności, zamrażanie, konserwowanie napojów i żywności,
wytłaczanie owoców, 43 bary, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, restauracje oferujące dania na wynos.
(210) 466015
(220) 2017 01 09
(731) GIRGUŚ WOJCIECH, Turka
(540) TAIRON Turystyka Aktywna i Rehabilitacja Osób
Niepełnosprawnych

(531) 26.04.05, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barowe, bary, bary szybkiej obsługi, restauracje, restauracje samoobsługowe, katering.
(210) 465911
(220) 2017 01 03
(731) Rockstar, Inc. a Nevada corporation, Las Vegas, US
(540) RIP IT
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

(531) 02.01.30, 09.03.25, 18.03.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 turystyka kwalifikowana, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wczasów i podróży, w szczególności wycieczek szkolnych, firmowych i integracyjnych, usługi
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w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, 41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności
obozów dla dzieci niepełnosprawnych, 44 usługi terapeutyczne, w szczególności terapia zajęciowa i rehabilitacyjna,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.
466128
(220) 2017 01 10
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEPNAL
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego,urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.
(210)
(731)

466130
(220) 2017 01 10
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) METCREAN
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.
(210)
(731)

466131
(220) 2017 01 10
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DORZOMA
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty

(210)
(731)

Nr ZT15/2017

mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.
466132
(220) 2017 01 10
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIVENIS
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty
medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.
(210)
(731)

(210) 466178
(220) 2017 01 12
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SACHAROBLOCKER kompleks morwy białej i czarnej

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
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nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
466226
(220) 2017 01 13
DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) Mcintosh CHEMISTRY BETWEEN US
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje dla celów przemysłowych, spoiwa do naprawy powierzchni, masy szpachlowe, 3 środki do pielęgnacji ciała i włosów, środki do mycia ciała, żele do mycia ciała, środki do kąpieli, środki do mycia włosów, mydła, środki
do czyszczenia zębów, pasty, proszki i płyny do zębów, szampony, preparaty do golenia, dezodoranty osobiste, toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samochodowe, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet
środków do mycia ciała, włosów,zębów, sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet kosmetyków samochodowych.
(210) 466242
(220) 2017 01 13
(731) YAROVA INNA DOBRO & DOBRO, Warszawa
(540) DOBRO dobro

Nr ZT15/2017

liofilizowane, oleje jadalne, olej kokosowy, bakalie, orzechy
przetworzone, 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych,
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, 32 syropy i inne produkty do produkcji
napojów, soki owocowe i owocowo-warzywne, wody mineralne i napoje owocowe, gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe.
466244
(220) 2017 01 13
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BABY ECOLOGICA BY ANN
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, kremy,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania,
środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, artykuły toaletowe.
(210)
(731)

466279
(220) 2017 01 16
JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WODNE-TRIKI KORALIKI
(510), (511) 28 zabawki, części do składania modeli
zabawek.

(210)
(731)

(210) 466388
(220) 2017 01 18
(731) SŁUPIANEK MARIUSZ, Bralin
(540) MARS MEBLE TAPICEROWANE

(531) 26.01.01, 26.11.01, 11.03.01, 11.03.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi.
466243
(220) 2017 01 13
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BY ANN
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, kremy,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli,
pudry higieniczne, artykuły toaletowe, 29 warzywa i owoce

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.05.02
(510), (511) 20 meble.
466394
(220) 2017 01 18
BESTOM DENTONET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) DENTONET.PL
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, wynajmowanie miejsca
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, 41 usługi związane z organizowaniem
i obsługą konferencji, seminariów, konkursów w dziedzinie
naukowej, publikowanie książek i materiałów szkoleniowych,
prowadzenie szkoleń, organizowanie sprawdzianów edukacyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 42 usługi internetowe: wyszukiwarki internetowe, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 466503
(220) 2017 01 23
(731) MACIEJEWSKA-KOŃCZYŁO PAULINA, Wrocław
(540) PDM PROSTO DO METKI OUTLET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 20.05.16
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i wyroby z imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasole, parasolki, pasy zawarte w tej
klasie, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
stroje kąpielowe, rajstopy, paski, 35 usługi sprzedaży wymienionych towarów: wyroby perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe, wyroby ze skóry i wyroby z imitacji skóry, walizy
i torby podróżne, parasole, parasolki, pasy, paski, plecaki,
bielizna pościelowa, obrusy, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, stroje kąpielowe, rajstopy, ozdoby do włosów.
466514
(220) 2017 01 23
PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA
SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) PKS NOVA
(510), (511) 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych oraz
części i akcesoriów samochodowych, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie powierzchni biurowych,
37 stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, wulkanizacja opon samochodowych, czyszczenie i mycie pojazdów, naprawa silników samochodowych,
zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, 39 transport, autobusowe usługi transportowe, transport pasażerski,
wynajem pojazdów, usługi kierowców, informacja o transporcie, rezerwacja miejsc dla podróżnych, pomoc drogowa,
holowanie, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla
pojazdów, dostarczanie przesyłek, 41 organizowanie kursów
przygotowujących do uzyskania uprawnień do kierowania
pojazdami, szkolenie kierowców w zakresie doskonalenia
techniki jazdy, szkolenia w zakresie mechaniki pojazdowej,
42 usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi diagnostyki komputerowej.
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(210) 466515
(220) 2017 01 23
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) W Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada,
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
(210) 466516
(220) 2017 01 23
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) W Wawel Feeling better, doing better

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada,
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
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(210) 466517
(220) 2017 01 23
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) W

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada,
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
(210) 466518
(220) 2017 01 23
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) W Wawel

(531)

01.03.02, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako
galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada,
wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
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(210) 466547
(220) 2017 01 24
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) Love

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych,
aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania
i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycznego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania,
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe,
sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny
LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia
do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy,
urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych,
sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające
dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów,
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane
dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pamięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające
mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty
telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych
na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD
z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne,
elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla
sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub
aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania
towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych
transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefonicz-
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ne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne
podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające
użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewania
i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia
do użytku w lub w związku z produkcja lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty
służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania,
wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku
wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych
w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe
do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski
do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy
do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in- vivo),
radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże
do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych
sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne
do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych
pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci
komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
dzwonki do telefonów komórkowych dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line
z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe
do używania w lub w związku z produkcją energii lub elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie
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do gier opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo, audiowizualne programy
(do pobrania) udostępnione on-line lub z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne
zegarki (smart watches), przenośne urządzenia mobilne,
przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki
i odbiorniki danych, opaski, które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych
za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony
i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci
opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych,
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania
i transmisji wiadomości, radiowych usług przywoławczych,
przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja,
dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą
elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie
danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi w zakresie
wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie,
transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi
wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie
informacji (w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines,
infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infolinii i callcenter, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych
i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa
konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych
z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych operatorów i osób trzecich,
wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości
i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, trans-

19

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

misja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom
trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu
wymienionych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne
i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług,
42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe
i projektowe w zakresie produktów, badania techniczne,
usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące
komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowań do wirtualnej
rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania
informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa
technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie
i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci łączących
komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie
i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi komputerowe,
usługi związanie z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze
obliczeniowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmware), oprogramowania komputerowego i programów
komputerowych, usługi programowania komputerowego,
przygotowanie i dostarczanie informacji w związku z komputerami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady
techniczne i doradztwo w zakresie technologii informacji
i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur
obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji
i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo
i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii informacji, technologii informacyjnej
architektury i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami, wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci
telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie
tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych,
usługi tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych,
tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla osób
trzecich, hosting baz danych, blogów, portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron
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internetowych, hosting platform handlu elektronicznego
w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń internetowych
dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji
on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu umożliwienia dostępu
i używania sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów
operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem
serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur
obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych przez zdalny dostęp,
usługi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
komputerowe zarządzanie projektami w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwera,
doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody,
zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony środowiska, surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia
informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu,
energii, ciepła i wody, przewidywanie pogody, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja
i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.
466578
(220) 2017 01 25
KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok
(540) San Escobar
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 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 naturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna, 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, soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)

466587
(220) 2017 01 25
BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) baumalog
(210)
(731)
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(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 przenośniki (maszyny), podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu,
sortownice, windy, inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia
transportowe do załadunku i wyładunku, 37 instalacje, konserwacje i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych.
466589
(220) 2017 01 25
BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) TwinTower
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 przenośniki (maszyny), podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu,
sortownice, windy, inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia
transportowe do załadunku i wyładunku, 37 instalacje, konserwacje i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych.
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w tym nauczanie korespondencyjne w zakresie ekonomii,
bankowości, informatyki, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów kulturalnych i naukowych, organizowanie
imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności
szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja
kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno
- sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb
życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania
książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie
wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, organizacja
wystaw i targów do celów kulturalnych lub edukacyjnych.
(210) 466677
(220) 2017 01 24
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) poradnikzdrowie.pl zdrowie

(210) 466632
(220) 2017 01 20
(731) KOWALCZYK IZABELA BOZON RECORDS, Kielce
(540) P BOZON RECORDS

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria
sztuczna, bransoletki, broszki, łańcuszki, naszyjniki, wisiorki,
zawieszki, kolczyki, pierścionki, wisiorki do kluczy (ozdoby
lub breloczki), wyroby zegarmistrzowskie i chronometryczne, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych, 18 torby, plecaki,
aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui
do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria
skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, parasole, 25 odzież
z tkanin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca,
bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany
na szyję, rękawiczki, obuwie, 41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczno - wychowawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
kształcenia dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych
i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych, treningów praktycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie,

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, kalendarze,
karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, książki, mapy,
nalepki, obrazy, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych i użytku domowego, torebki i torby do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, zasłony papierowe, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu i internetu, organizowanie pokazów i wystaw dla celów
reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, programów naukowych
z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługa telekomunikacyjna polegająca na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych,
usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizowanie rozrywki
i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja
filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, organizacja konkursów,
zabaw, zawodów sportowych, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
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(210) 466735
(220) 2017 01 26
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) OSIEDLE FORMA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papierowe, materiały reklamowe, druki,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane,
magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte
w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze,
19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych
dotyczących nieruchomości, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków,
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych
i inżynierskich w aspekcie finansowego planowania i nadzorowania nakładów finansowych na realizację inwestycji, usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, pośrednictwa
w zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania
sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi
nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie dotyczące
realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzeda-
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ży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia
robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi
parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie: budownictwa,
urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji,
usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania
nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.
(210)
(731)
(540)

466743
(220) 2017 01 26
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.,
Jiangyin, CN

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 6 stal surowa lub półprzetworzona, stopy stali,
biały metal, bochny pudlarskie [metalurgia], metale nieszlachetne i ich stopy, rury i rurki ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, szyny metalowe, drut ze stali, drut metalowy
[z metali nieszlachetnych].
(210) 466745
(220) 2017 01 25
(731) BARNAŚ PATRYK, Warszawa
(540)
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(531) 02.01.01, 02.01.19, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, cygara, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny
do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, papierośnice,
papierosy, papierosy elektroniczne, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, pojemniczki z gazem
do zapalniczek, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, zioła do palenia,
zapalniczki dla palaczy, pudełka na zapałki, zapałki, woreczki
na tytoń, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki do cygar, pojemniki na tytoń, tytoń do żucia, tytoń, tabakierki, tabaka, środki aromatyzujące do tytoniu
inne niż olejki eteryczne.
(210) 466769
(220) 2017 01 27
(731) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY
(540) Tao Tao harmonia smaków

(531) 26.01.20, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 20 koszyki bambusowe, 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, porcelana (bibeloty),
zastawa porcelanowa, plastikowe talerze, plastikowe miski,
plastikowe pokrywki, plastikowe sztućce, plastikowe tacki,
plastikowe kubki, plastikowe deski do krojenia, woki (patelnie azjatyckie), garnki, pałeczki bambusowe, podkładki bambusowe, 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, 31 orzechy
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy arachidowe, migdały, ziarna sezamu, 32 napoje bezalkoholowe, soki
owocowe w puszkach, soki owocowe w kartonikach, napoje
energetyczne, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, usługi gastronomiczne na stacjach
paliwowych, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, restauracje, kawiarnie, usługi hotelarskie.
(210) 466808
(220) 2017 01 27
(731) KUBIK SŁAWOMIR DELIKATESY F.H.U.P., Bytom
(540) DELIKATESY ZAWSZE NISKIE CENY S.KUBIK 24h
przyjazne sklepy
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny i wyroby
garmażeryjne, nabiał, mleko i produkty mleczne, sery, jaja,
tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb,
sałatki gotowe owocowe, jarzynowe, mięsne, rybne, surówki,
warzywa gotowane, konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, skorupiaki nieżywe, owoce morza,
produkty ziemniaczane i mączno-ziemniaczane, ziemniaki,
grzanki, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne gotowe
do spożycia, konserwy, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody,
lód, wyroby piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe,
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao,
cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe,
kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), drożdże, proszek do pieczenia, ciasta w proszku, aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy
do lodów i deserów, sorbety, desery, wafle, produkty sojowe
zawarte w tej klasie, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta,
pizze, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, ciasta, ciastka,
ciasteczka, sosy do sałat, 31 świeże warzywa i jarzyny, świeże
owoce, świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone do dekoracji,
orzechy laskowe, orzechy arachidowe, ziarna, migdały, pożywienie dla zwierząt domowych, ryby żywe, zioła ogrodowe
świeże, 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw,
wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe,
soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, syropy zagęszczone, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy
i preparaty do przygotowania napojów, koncentraty napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, piwo, 33 spirytus,
wódki, wina, wina musujące, miody pitne, alkohol ryżowy,
alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka (likier), aperitify, brandy, cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie
nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
koktajle, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce, rum, sake, whisky, 34 bibułki
papierosowe, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara, cygaretki, filtry do papierosów, gilotynki
do cygar, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, papierośnice, pojemniczki z gazem do zapalniczek, popielniczki dla
palaczy, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki, 35 usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej i bezpośredniej: świeżych i gotowych artykułów
spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny,
ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb
świeżych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych
i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych,
migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów,
konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów
(przypraw), kawy naturalnej, przypraw, mąki i produktów
zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej
i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów
i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów
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jadalnych, konserw, przetworów, mrożonek, żywności detalicznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych
i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia,
produktów higienicznych, perfum, kosmetyków, płynów
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, olejków
eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł,
środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów
do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów
i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch,
noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych,
zegarów i zegarków, artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów
kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany,
szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów
do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu
biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych,
produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi, produktów związanych z wystrojeniem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów
dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi.
(210) 466810
(220) 2017 01 27
(731) KUBIK SŁAWOMIR DELIKATESY F.H.U.P., Bytom
(540) SPECJALISTYCZNY SKLEP Z ALKOHOLEM WIELBŁAD
CZŁOWIEK NIE WIELBŁĄD NAPIĆ SIĘ MUSI

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny i wyroby
garmażeryjne, nabiał, mleko i produkty mleczne, sery, jaja,
tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb,
sałatki gotowe owocowe, jarzynowe, mięsne, rybne, surówki,
warzywa gotowane i konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty, chipsy i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, skorupiaki nieżywe, owoce morza,
produkty ziemniaczane i mączno-ziemniaczane, ziemniaki,
grzanki, koncentraty obiadowe, wyroby kulinarne gotowe
do spożycia, konserwy, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody,
lód, wyroby piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe,
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao,
cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), drożdże,
proszek do pieczenia, ciasta w proszku, aromaty do ciast inne
niż oleje esencyjne, sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa,
sosy do lodów i deserów, sorbety, desery, wafle, produkty sojowe zawarte w tej klasie, musztarda, majonezy, bułka tarta,
ciasta, pizze, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, ciasta,
ciastka, ciasteczka, sosy do sałat, 32 napoje bezalkoholowe:
gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane,
mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe,
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warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, syropy
zagęszczone, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparatu do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów, piwo, 33 spirytus, wódki, wina, wina musujące,
miody pitne, alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe,
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka (likier), aperitify, brandy, cydr,
destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, sake, whisky, 34 bibułki papierosowe, ciekłe
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara,
cygaretki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papierosy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty
tytoniu nie do celów leczniczych, papierośnice, pojemniczki z gazem do zapalniczek, popielniczki dla palaczy, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, tabaka, tytoń, zapalniczki dla
palaczy, zapałki, 35 doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży:
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią świeżych i gotowych
artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu,
dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa
lub ryb, ryb świeżych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców
i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów,
kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast,
galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa,
ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli,
musztardy, octu, sosów (przypraw), kawy naturalnej, przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu,
słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów
bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw, przetworów, mrożonek, żywności detalicznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów
i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych,
perfum, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych
artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego,
urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów
papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism,
map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń
i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem,
narzędzi, produktów związanych z wystrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, elektrycznych
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urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru lub
celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów
samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(210) 466825
(220) 2017 01 29
(731) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra
(540) LEJDIS
(510), (511) 44 usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi
salonów piękności, usługi salonów kosmetycznych, usługi
zdobienia i stylizacji paznokci, paznokci sztucznych, tipsów,
zabiegi kosmetyczne, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności.
(210) 466844
(220) 2017 01 30
(731) GRZELAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) JAPANA ZJADAM
(510), (511) 30 słodycze nielecznicze, słodycze w proszku,
słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze piankowe, słodycze bez cukru, cukierki, czekolada, czekolada
pitna, czekolada w proszku, napoje w proszku zawierające
kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa
mielona, kawa rozpuszczalna, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata nienaturalna, herbata rozpuszczalna, herbata zielona, herbata w torebkach, herbata owocowa inna niż do celów medycznych, przyprawy, przyprawy
w proszku, sosy, sosy w proszku, mąka, ryż, mąka ryżowa,
makaron ryżowy, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
makarony do zup, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzy,
koszulki, kurtki, swetry, spodnie, skarpetki, buty, czapki, szaliki, rękawiczki, okulary, plecaki, torby, obudowy na telefon,
książki, kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki do makijażu, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, zeszyty,
długopisy, piórniki, gumki, flamastry, taśmy klejące, żywność
i artykuły spożywcze, napoje, napoje bezalkoholowe, słodycze, słodycze nielecznicze, słodycze w proszku, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze piankowe, słodycze
bez cukru, cukierki, czekolada, czekolada pitna, czekolada
w proszku, napoje w proszku zawierające kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa mielona, kawa
rozpuszczalna, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata nienaturalna, herbata rozpuszczalna, herbata
zielona, herbata w torebkach, herbata owocowa inna niż
do celów medycznych, przyprawy, przyprawy w proszku,
sosy, sosy w proszku, mąka, ryż, mąka ryżowa, makaron ryżowy, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony
do zup, dania gotowe zawierające makaron, dania na bazie
ryżu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronów, kosmetyki, perfumy, preparaty
do makijażu i demakijażu, biżuteria, naklejki na paznokcie,
sztuczne tatuaże, kosmetyki dla zwierząt, odzież i przebrania
dla zwierząt, miski dla zwierząt, zabawki, zabawkowe zestawy modeli do składania, zestawy części do składania modeli
sprzedawane w kompletach, zabawki pluszowe, maskotki, produkty rękodzielnicze, przybory kuchenne, naszywki,
przypinki, usługi sprzedaży wymienionych w niniejszej klasie
towarów pochodzących z Polski oraz z zagranicy, zwłaszcza
z Azji, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów inter-
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netowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blogów i wideoblogów, 41 usługi rozrywkowe,
usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów
telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, usługi pisania blogów, usługi prowadzenia wideoblogów, usługi produkcji filmów, produkcja filmów w celach rozrywkowych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji
satelitarnej.
(210) 466849
(220) 2017 01 29
(731) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Reneé girls stuff only

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki,
garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.
(210) 466985
(220) 2017 02 01
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Estrinel HA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele - do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna
- do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych.
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466991
(220) 2017 02 01
LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) LEI food & drinks
(210)
(731)
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wędzenie żywności, przetwórstwo rolno - spożywcze polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu
wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
467059
(220) 2017 02 03
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ARTUR
WÓJCIAK, ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) NOWOCZESNA STODOŁA
(510), (511) 9 programowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, programy
multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych,
wydawnictwa elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, tablety,
audiobooki, e-booki, 16 artykuły papiernicze i biurowe, makiety
architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, gazety, czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe
papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, kalendarze,
obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmiennicze, kleje do celów domowych,
galanteria papiernicza, towary z kartonu, papieru, tektury i tworzyw sztucznych do pakowania, urządzenia biurowe oraz materiały eksploatacyjne do nich, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, bindownice do użytku biurowego, obcinarki
do papieru, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej,
usługi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych,
montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi
w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł
sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów
automatyzacji, montaż i konserwacja systemów alarmowych,
komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,
inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie
prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych,
budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji
uzdatniania wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej,
nadzór budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn
i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji,
modernizacja techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych
i usług remontowo-budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 chipsy jabłkowe, dżemy, mięsa i wędliny,
30 miody, 31 świeże owoce, jabłka, 32 soki owocowe, soki
mieszane.
467015
(220) 2017 02 02
PAWŁOWSKA-TYSZKO JOANNA PASIEKA KUJAWSKA
APICOM, Lubień Kujawski
(540) B. J. Pawłowski Miody Polskie tradycja pszczelarska
od 1921 roku
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.13.05
(510), (511) 30 herbata oraz kawa nienaturalna z dodatkiem
miodu, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze oraz lody z dodatkiem miodu, miód, melasa (syropy), musztarda z dodatkiem miodu, ocet oraz sosy (przyprawy) z dodatkiem miodu,
przyprawy z dodatkiem miodu.
467045
(220) 2017 02 02
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki
(540) POLSKIE PRZYSMAKI MIĘSO I WĘDLINY

(210)
(731)

467061
(220) 2017 02 03
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) KOLPORTER

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa,
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(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, wyroby z tych materiałów,
materiały piśmienne, materiały fotograficzne, sprzęt biurowy, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, prasa,
gazety i czasopisma, książki, obrazy, albumy, kalendarze, zeszyty, kredki, przybory szkolne, taśmy samoprzylepne, spinacze biurowe, kartki okolicznościowe, 35 reklama, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 36 usługi ubezpieczenia,
finansowe, leasingu, kredytowania, doradztwa finansowego,
pośrednictwa finansowego, tworzenia i zarządzania funduszami, maklerskie, zarządzania i obrotu nieruchomościami,
pośrednictwa w sprawach nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, wyceny nieruchomości, płatności rachunków
dla osób trzecich, obrotu wierzytelnościami, usługi ściągania wierzytelności, windykacja należności, 41 nauczanie,
kształcenie, usługi związane z organizacją działalności rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej, działalność kulturalna,
organizowanie i usługi prowadzenia seminariów, konferencji, kongresów, usługi związane z prowadzeniem parków
rozrywki, organizowanie zawodów sportowych, wynajem
obiektów sportowych, usługi związane z poprawą kultury
fizycznej, usługi salonów gier, organizowanie gier losowych
i zakładów sportowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, zakwaterowania tymczasowego, prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk turystycznych, kempingów, restauracji, barów, kawiarnie, stołówek, placówek gastronomicznych, przygotowywanie i dostarczanie żywności
oraz napojów na zamówienie.
467063
(220) 2017 02 03
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG ARTUR
WÓJCIAK, ROBERT WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) ARCHIPELAG PL
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze i biurowe, makiety architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, gazety,
czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały reklamowe
papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały piśmiennicze, kleje do celów domowych, galanteria papiernicza, towary z kartonu, papieru, tektury i tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, urządzenia biurowe oraz materiały eksploatacyjne
do nich, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, bindownice do użytku biurowego, obcinarki do papieru, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse
i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, płyty z PCV
i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe,
stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple
budowlane niemetalowe, budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, kształtki, profile, kształtowniki
i listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, obudowy
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, drzwi, skrzydła

Nr ZT15/2017

drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty
drzwiowe, okna i okiennice z tworzyw sztucznych, parapety z tworzyw sztucznych, boazeria, deski podłogowe,
podłogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe
i ścienne z tworzyw sztucznych, cokoły, listwy maskujące,
listwy wykończeniowe i listwy przypodłogowe z tworzyw
sztucznych, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych,
usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa
budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji
i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż
i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,
inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych,
melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie
stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej
i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja
techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług
remontowo-budowlanych, doradztwo w zakresie doboru
izolacji akustycznych, 42 usługi w zakresie projektowania
i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projektowanie
architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz
ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa
drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania
terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury,
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, badania,
ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane
powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania
form użytkowych, opracowywania projektów technicznych,
usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania,
doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących
środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac
badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych
i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku,
opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz
o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy
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inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót
budowlanych.
(210) 467074
(220) 2017 02 03
(731) SHCHETININ OLEG, Marki
(540) DIOL

Nr ZT15/2017

ne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniada,
toniki, syropy i preparaty do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, makarony, sosy, keczup, cukier, ocet,
przyprawy, kukurydza przetworzona pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz
kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując, zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji.
467108
(220) 2017 02 14
PAZIEWSKI SŁAWOMIR ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA
ACORD, Pilczyn Stary
(540) ACORD

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko
skondensowane, produkty mleczne, napoje mleczne, bita
śmietana, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery,
oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe, margaryna,
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, chipsy, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie
mięsa, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały, bakalie,
ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków,
olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane, konserwowe, 30 makarony, sosy, keczup, cukier, ocet, przyprawy,
kukurydza przetworzona, żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu na bazie węglowodanów, 32 kwas
chlebowy, soki, piwo (alkoholowe lub bezalkoholowe), wody
niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, napoje na bazie owoców
i warzyw, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje serwatkowe, lemoniada, toniki, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów, ekstrakty do napojów,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak
mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, konserwy rybne, mięsne i drobiowe, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
marmolady, kompoty, jaja, mleko, mleko skondensowane,
produkty mleczne, napoje mleczne, bita śmietana, napoje
z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło kakaowe, margaryna, smalec, przetwory
owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone
mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery
owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, chipsy,
owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby
konserwowane, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, rodzynki, migdały,
bakalie, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, olej, kukurydza konserwowana, oliwki nadziewane,
konserwowe, kwas chlebowy, soki, piwo (alkoholowe lub
bezalkoholowe), wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo - warzywne,
napoje na bazie owoców i warzyw, sorbety, napoje izotonicz-

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
(210) 467111
(220) 2017 02 03
(731) WILCZEWSKI PIOTR PJ, Warszawa
(540) SMOOTH COFFEE KAWEPALE ESTABLISHED 2014

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania z materiałami promocyjnymi, pliki cyfrowe z treściami multimedialnymi do pobrania, 16 filtry do kawy papierowe, filtry
papierowe do ekspresów do kawy, publikacje reklamowe,
ulotki reklamowe, opakowania z papieru, kartonu i tworzyw
sztucznych, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], etykiety
z papieru, drukowane foldery informacyjne, 30 kawa, kapsułki z kawą, torebki z kawą, kawa, herbata i namiastki tych
towarów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], wyciągi z herbaty, herbaty ziołowe
[napary], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, yerba mate, mieszanki kawy i cykorii, napoje na bazie substytutów kawy, prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut
kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej takich towarów jak: elektryczne młynki do kawy,
elektryczne spieniacze mleka do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne warniki do kawy, elektryczne
filtry do kawy, ekspresy do kawy espresso, elektryczne perkolatory do kawy, domowe ekspresy do kawy [elektryczne],
elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, ekspresy
do palenia ziaren kawy, filtry do kawy papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, kawa, kapsułki z kawą, torebki
z kawą, kawa, herbata i namiastki tych towarów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], wyciągi z herbaty, herbaty ziołowe [napary], herbaty
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, yerba mate, mieszanki kawy i cykorii, napoje na bazie substytutów kawy, prażony
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
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kawy, czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy, kubki, szklanki,
filiżanki do kawy, mieszadełka do kawy, miarki do kawy, ceramiczne serwisy do kawy, filtry do kawy nieelektryczne, nieelektryczne młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, nieelektryczne spieniacze mleka
do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, filtry
do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych
zaparzaczy do kawy, nieelektryczne zaparzacze do kawy
z tłokiem, serwisy do kawy z metali szlachetnych, puszki
na herbatę, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne,
kubki termoizolacyjne, kubki do napojów, izolacyjne osłonyuchwyty na kubki z napojami, butelki izolowane, termosy,
zestawy do zaparzania yerba mate, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 40 palenie
i przetwarzanie kawy, 41 szkolenia dla baristów.
(210) 467119
(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 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, 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
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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) 467120
(220) 2017 02 04
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY
(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, 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) 467121
(220) 2017 02 04
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
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(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 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, 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) 467138
(220) 2017 02 06
(731) KKS JAKUB SADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) TWISTCAR
(510), (511) 28 zabawki, zabawki ruchome.
467152
(220) 2017 02 06
PRZYCHODNIA PORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PRZYCHODNIA PORTOWA

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 18.04.01, 24.13.09, 29.01.13
(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, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
Internetu i innych mediów, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, 41 zapewnianie instruktażu
dla niepełnosprawnych, organizowanie konferencji i sym-
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pozjów w dziedzinie nauk medycznych, medyczne usługi
edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań
medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne,
usługi laboratoriów analitycznych, 44 ośrodki zdrowia, kliniki
medyczne, szpitale, usługi medyczne, ambulatoryjna opieka
medyczna, zapewnianie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska (medyczna -), badania medyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, konsultacje medyczne, poradnictwo
medyczne, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne, fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedyczne, usługi
medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210) 467188
(220) 2017 02 06
(731) Mercury Corporation, Ltd., Gimpo-si, KR
(540) M MERCURY

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 baterie do telefonów komórkowych, ładowarki do baterii telefonów komórkowych, bateria do stosowania z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, kable
do ładowania smartfonów, kable to telefonów mobilnych,
futerały i etui do telefonów mobilnych, folie ochronne do telefonów mobilnych, uchwyty do telefonów mobilnych, słuchawki do telefonów mobilnych, taśmy do telefonów mobilnych, kable danych do telefonów mobilnych.
(210) 467191
(220) 2017 02 06
(731) LIGNOWSKA EWA DELCANE, Warszawa
(540) delcane

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 obroże dla zwierząt, getry dla zwierząt, smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt,
szelki dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież
dla zwierząt domowych, buty dla zwierząt domowych,
stroje dla zwierząt domowych, kokardy, muszki, krawaty dla
zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia
dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające
informacje medyczne, torby, torebki, plecaki, chlebaki, torby
podróżne, torby na książki, tornistry, kuferki do przenoszenia
rzeczy z wyłączeniem kuferków z przyborami kosmetycznymi jako ich wyposażeniem, walizki, nesesery, parasole,
parasolki, laski, wyroby rymarskie, 20 posłania dla zwierząt,
posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt
domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych,
opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych,
tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe
do przechowywania zabawek dla zwierząt, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: zawieszek do obroży dla zwierząt domowych, wyrobów biżuteryjnych, w tym
bransoletek na rękę, także wykonanych ze skóry, obroży dla
zwierząt, getrów dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, ubranek
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dla zwierząt, uprzęży dla zwierząt, szelek dla zwierząt, obroży dla zwierząt domowych, odzieży dla zwierząt domowych,
butów dla zwierząt domowych, strojów dla zwierząt domowych, kokard, muszek, krawatów dla zwierząt domowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów:
nosidełek dla zwierząt [toreb], elektronicznych obroży dla
zwierząt domowych, przykryć i okryć dla zwierząt, obroży
dla zwierząt domowych zawierających informacje medyczne, toreb, torebek, plecaków, chlebaków, toreb podróżnych,
toreb na książki, tornistrów, kuferków do przenoszenia rzeczy z wyłączeniem kuferków z przyborami kosmetycznymi
jako ich wyposażenia, walizek, neseserów, parasoli, parasolek, lasek, sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: wyrobów rymarskich, posłań dla zwierząt, posłań
dla zwierząt domowych, poduszek dla zwierząt domowych,
przenośnych posłań dla zwierząt domowych, opasek niemetalowych do identyfikacji zwierząt domowych, tabliczek
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, legowisk
dla zwierząt domowych, koszy niemetalowych do przechowywania zabawek dla zwierząt, sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: koców dla zwierząt domowych,
koców, obrusów i serwetek tekstylnych, narzut na łóżka,
odzieży i nakryć głowy, obuwia, szali, apaszek, szelek, bielizny, pasków, zabawek dla zwierząt, zabawek, przedmiotów
i gier dla zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt domowych wykonanych ze sznurka.
(210) 467192
(220) 2017 02 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Intymna Optima 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.
(210) 467315
(220) 2017 02 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA ALU FREE
(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty przeciwpotne, mydła, preparaty do pielęgnacji skóry,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne
do użytku zewnętrznego, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, kosmetyki
do celów medycznych.
(210) 467322
(220) 2017 02 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Intymna Harmony 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 nawil-
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żające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
467365
(220) 2017 02 09
ANL NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) V VESTORIA

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, biuro wynajmu mieszkań, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencja
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, wynajem nieruchomości,
wynajem mieszkań, wynajem pokoi, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, usługi nabywania nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
37 usługi odnawiania mieszkań, remont nieruchomości, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, nadzór nad remontami mieszkań i budynków.
467389
(220) 2017 02 10
STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia
(540) AL-FA QUALITA ‘ITALIANA
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarkl, 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, 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.
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(210) 467391
(220) 2017 02 10
(731) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec
(540) Europlast

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.02, 01.17.03, 01.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa takich towarów jak: podpałki kominkowe, podpałki do grilla, pieców
i ognisk, środków czystości, systemów zabezpieczeń przed
ptakami, systemów zabezpieczeń przed zwierzętami, wyrobów z tworzyw sztucznych i kartonu.
(210) 467392
(220) 2017 02 10
(731) ADAMSKI RAFAŁ EUROPLAST, Sosnowiec
(540) euroKorona

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa takich towarów
jak: podpałki kominkowe, podpałki do grilla, pieców i ognisk,
środki czystości, systemy zabezpieczeń przed ptakami, systemy zabezpieczeń przed zwierzętami.
467402
(220) 2017 02 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) agent max świeża cytryna
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(210)
(731)

467407
(220) 2017 02 10
INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) bizquiz
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
41 szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia
personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia w zakresie technologii
komunikacyjnych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa
zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 42 aktualizowanie oprogramowania kom(210)
(731)
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puterowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania
komputerowego.
467410
(220) 2017 02 10
W & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ARC ONE
(510), (511) 34 przybory dla palaczy.
(210)
(731)

467453
(220) 2017 02 10
MARCELIN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) B17
(210)
(731)

(531) 16.01.16, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konkursów
muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie koncertów muzycznych,
organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie
widowisk muzycznych, prezentacja koncertów, prezentacja
koncertów muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne
na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, realizacja
rozrywki na żywo, rozrywka w postaci koncertów, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, usługi klubów [dyskotek], usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów muzycznych,
usługi koncertów muzycznych, usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie organizacji rozrywki, występy muzyczne
i piosenkarskie, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy na żywo grup rockowych,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów
rockowych na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, informacja o imprezach rozrywkowych, konferencje (organizowanie
i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub
rozrywka], kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolnie], organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji związanych z roz-
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rywką, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, prezentacja
przedstawień na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych
na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych
na żywo, prowadzenie imprez kulturalnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia biznesowe, szkolenie i instruktaż,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 43 kawiarnia,
bary, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi restauracyjne, usługi w zakresie pubów, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.
(210) 467468
(220) 2017 02 13
(731) WASILUK MARIUSZ, Lublin
(540) DUKAT

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież robocza
chroniąca przed wypadkami lub urazami, osłony ochronne
na twarz, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami,
zabezpieczające nakrycia głowy, okulary ochronne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, ochronnych nakryć głowy, okularów ochronnych, odzieży wodoodpornej, odzieży
spawalniczej, fartuchów ochronnych, obuwia roboczego,
środków czystości do użytku przemysłowego, past do mycia
rąk, czyściwa, materiałów do pakowania, narzędzi wyposażenia warsztatu samochodowego, preparatów chemicznych
do użytku przemysłowego, urządzeń klimatyzacyjnych i części do nich, środków chemicznych do urządzeń klimatyzacyjnych, maszyn, narzędzi i akcesoriów wulkanizacyjnych,
środków chemicznych dla warsztatów samochodowych.
(210) 467469
(220) 2017 02 13
(731) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin
(540) F7pro
(510), (511) 18 plecaki, 20 śpiwory, 25 buty turystyczne.
467470
(220) 2017 02 13
ZDEBEL BEATA, ZDEBEL ARKADIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, Piekary Śląskie
(540) Zdrowit
(210)
(731)

(531)

24.13.01, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, zwłaszcza o tematyce leczniczej, poradniki, kalendarze, prospekty, informatory,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, chusteczki higieniczne, 35 usługi prowadzenia aptek, prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów
farmaceutycznych, medycznych, sanitarnych i zdrowotnych,
reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalnością handlową, zgrupowanie
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na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie
lub sklepie internetowym z towarami: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały dentystyczne, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, 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, produkty weterynaryjne, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, suplementy diety, środki do odchudzania, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe, herbaty, herbaty lecznicze, maść do celów leczniczych, żele dla
celów leczniczych, materiały i środki opatrunkowe, materiały
i środki higieniczne, szampony lecznicze, pasty do zębów,
w szczególności lecznicze, środki dezynfekcyjne, artykuły
i akcesoria ortopedyczne, sprzęt medyczny, artykuły do pielęgnacji i higieny ciała, artykuły kosmetyczne, przyrządy pomiarowo-kontrolne, w tym aparaty do mierzenia ciśnienia,
ciepłoty ciała, glukometrów i innych mających zastosowanie
w profilaktyce zdrowia, artykuły ortopedyczne, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, butelki dla niemowląt, smoczki
do butelek dla niemowląt, igły do celów medycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, prezerwatywy, termometry do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, zamknięcia do butelek do karmienia,
gryzaki dla niemowląt, ściągarki mleka, aparaty do karmienia
piersią, łyżki i pojemniki do podawania leków, kroplomierze
do celów medycznych, worki na lód do celów medycznych,
strzykawki do celów medycznych, igły do strzykawek, cewniki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne nie chemiczne,
wkładki ortopedyczne, bandaże usztywniające elastyczne,
nakolanniki ortopedyczne, rękawice do celów medycznych,
przyrządy do masażu kosmetycznego, pończochy przeciw
żylakom, pasy przepuklinowe, podkładki zapobiegające odleżynom, rozpylacze do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, wyroby medyczne, informacja o powyższych usługach,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
serwisu medycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.
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personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia w zakresie technologii
komunikacyjnych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa
zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu,
przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania
komputerowego.
467495
(220) 2017 02 13
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril lovely raspberry
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(210)
(731)

(210) 467514
(220) 2017 02 13
(731) GTECH GABRIELE FIORINDI, Świdnik Duży Drugi
(540) NOVAPACK

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do produkcji papierosów do użytku domowego, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów.
467516
(220) 2017 02 13
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kruszwica
(540) OD 1952 z Kruszwicy ZWYKŁA
Do gotowania, pieczenia, smażenia
(210)
(731)

467484
(220) 2017 02 13
INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) bizQuiz

(210)
(731)

(531)

08.07.05, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15, 05.09.24, 08.05.01
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne.
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
41 szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia

467522
(220) 2017 02 13
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SZYNKA BABCI BASI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(210)
(731)
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467542
(220) 2017 02 13
GOOD FUN MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MANZANA
(210)
(731)
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lecznicza dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy dla zwierząt,
31 artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły
spożywcze dla psów i kotów, jadalne smakołyki dla zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
467557
(220) 2017 02 13
GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) SKANDICA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 25.01.05, 27.05.04
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210) 467543
(220) 2017 02 13
(731) KLONOWSKA MARIA, Warszawa
(540) mikromania

(531) 02.07.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medycyny estetycznej w zakresie mikro pigmentacji skóry głowy, mikro pigmentacja brodawki
piersiowej, makijażu permanentnego, mezoterapii, skin needlingu, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi prowadzenia salonów piękności, usługi prowadzenia salonów
fryzjerskich, usługi w zakresie ochrony urody i zdrowia, usługi
masażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, usługi solarium, sauna, usługi w zakresie indywidualnej stylizacji
wyglądu, doradztwo w zakresie wizażu, usługi spa, usługi
wellness, usługi prowadzenia studiów pielęgnacji i stylizacji
paznokci, usługi pielęgnacyjne i regenerujące twarzy i ciała,
usługi w zakresie zabiegów odchudzających, usługi w zakresie odmładzania skóry i przeciwdziałania cellulitowi, usługi
odnowy biologicznej, badania i diagnozowanie stanu skóry
i włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjno - upiększających, usługi dietetyczne, usługi z zakresu
fizjoterapii.
(210) 467544
(220) 2017 02 13
(731) SIKORSKA JOLANTA, NA
(540) NEVERENDING STORY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
467546
(220) 2017 02 13
KRAUSE BOGUSŁAWA JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Feninsien
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki
odżywcze do żywności dla zwierząt, olejki lecznicze, pasza

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.07, 26.03.01, 26.03.04, 26.03.15, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, meble metalowe, meble tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki,
szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble
kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli
do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra, ramy luster i obrazów,
35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie,
radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja materiałów
reklamowych - druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz
za pomocą Internetu w zakresie towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble metalowe, meble tapicerowane w tym:
kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli
tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble
sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły,
ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki
ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra,
ramy luster i obrazów, usługi w zakresie prowadzenia agencji
importowo-eksportowej, 42 usługi w zakresie projektowania
mebli, projektowania wnętrz, aranżacji wnętrz, wzornictwo
przemysłowe.
(210) 467589
(220) 2017 02 14
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Chrzan LUKSUSOWY POCZUJ MOC ! aż 70%
CHRZANU
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(531)

05.09.03, 05.09.21, 05.09.26, 24.09.05, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 25.07.08, 29.01.15,
19.03.01
(510), (511) 29 warzywa surowe i konserwowane, chrzan.
(210) 467631
(220) 2017 02 15
(731) Hilton Worldwide Holding LLP, Watford, GB
(540) TAPESTRY
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, 41 usługi rozrywkowe, w tym przedstawienia muzyczne i rewiowe oraz
pokazy taneczne, usługi świadczone przez kluby nocne,
usługi w zakresie sportu, usługi klubów zdrowia, mianowicie zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń
fizycznych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
seminariów, konferencji, zjazdów, przyjęć, spotkań i wystaw
w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rozrywki, mających cel
poza biznesowy i niekomercyjny, usługi rezerwacji biletów
teatralnych i operowych, 43 wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi świadczone przez hotele, motele, bary, kawiarnie, restauracje,
usługi cateringowe, usługi w zakresie organizacji bankietów,
usługi wynajmu pomieszczeń przeznaczonych do organizacji konferencji, zjazdów, seminariów, spotkań i wystaw,
44 usługi oferowane przez salony piękności i salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi masażu, usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrej kondycji ciała i psychiki,
usługi oferowane przy wykorzystaniu sauny, jacuzzi, wanien
z wirami masującymi, solarium i łóżek opalających, usługi
aromatoterapii, usługi doradztwa w zakresie urody, fryzjerstwa i aromaterapii.
467648
(220) 2017 02 15
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA MAGIC PEEL
(510), (511) 3 kremy i preparaty nielecznicze o działaniu
złuszczającym dla kobiet.
(210)
(731)

(210) 467650
(220) 2017 02 15
(731) JURKOWLANIEC RAFAŁ, Wrocław
(540) DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY

(531) 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 informacja o rekreacji, kultura fizyczna.
467656
(220) 2017 02 16
SZYMCZYK STANISŁAW NOTA ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Lublin
(540) ECOLLIN
(510), (511) 7 turbiny wiatrowe, 9 urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, 12 pojazdy o napędzie
lub wspomaganiu elektrycznym, rowery, rowery elektryczne,

(210)
(731)
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akcesoria i części rowerowe, 21 pojemniki do napojów i żywności, bidony, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt
sportowy.
467662
(220) 2017 02 16
PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Włocławek
(540) Chyży Chips
(510), (511) 29 batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze
na bazie orzechów, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, czipsy z manioku, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, krążki z cebuli, krakersy głogowe, krakersy rybne, liofilizowane warzywa, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu],
liofilizowane mięso, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki
serowe, mieszanki warzywne, migdały przetworzone, migdały spreparowane, nasiona przetworzone, nasiona jadalne,
nasiona słonecznika przetworzone, orzechy aromatyzowane,
orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki
piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone,
orzeszki arachidowe preparowane, owoce aromatyzowane,
owoce glazurowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, paluszki serowe, pestki plantanów, przetworzone, pestki
słonecznika przetworzone, płatki jabłkowe, płatki kokosowe,
płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka bonito
gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bushi],
płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki ziemniaczane, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy włoskie, produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski
ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, soczewica
suszona, suche nasiona roślin strączkowych, sułtanki, suszona papaja, suszone daktyle, suszone figi, suszone mięso, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce,
suszone persymony [got-gam], suszone truskawki, suszony
ananas, suszony durian, suszony jadalne trzęsaki morszczynowate, warzywa liofilizowane, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa suszone, wiórki kokosowe,
ziemniaki, przetworzone, 30 ryż, ryż łuskany, ryż, tapioka, ryż
aromatyzowany, ryż błyskawiczny, gotowy ryż, ryż prażony,
ryż pełnoziarnisty, wzbogacony, ryż smażony, ryż mieszanki
ryżu, krakersy ryżowe, mąka ryżowa, chipsy ryżowe, chrupki
ryżowe, wafle ryżowe, ciasteczka ryżowe, ryżowe vermicelli,
sztuczny ryż [niegotowany], wzbogacony ryż [niegotowany],
suszony gotowany ryż, śniadaniowe płatki ryżowe, ciastka
ryżowe [senbei], przetworzona komosa ryżowa, onigiri [kulki
ryżowe], naturalny ryż [przetworzony] spożywczy, produkty
żywnościowe z ryżu, dania na bazie ryżu, płatki z naturalnego ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z ryżu,
smażone ciastka ryżowe [topokki], gotowe potrawy zawie(210)
(731)
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rające [głównie] ryż, ciastka z ryżu prasowanego (mochi),
wyciskane produkty spożywcze z ryżu, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, przekąski na bazie wafli ryżowych, potrawy
składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z ryżu, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), placek
ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest ryż, słodkie ciastka
z prasowanego ryżu (mochi-gashi), dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, ciastka z prosa wiązanego
cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi).
467665
(220) 2017 02 16
PANSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Włocławek
(540) Chyży Ryż
(510), (511) 30 ryż, ryż łuskany, ryż, ryż aromatyzowany, ryż
błyskawiczny, gotowy ryż, ryż prażony, ryż pełnoziarnisty,
wzbogacony, ryż smażony, ryż mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, mąka ryżowa, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle
ryżowe, ciasteczka ryżowe, ryżowe vermicelli, sztuczny ryż
[niegotowany], wzbogacony ryż [niegotowany], suszony
gotowany ryż, śniadaniowe płatki ryżowe, ciastka ryżowe
[senbei], przetworzona komosa ryżowa, onigiri [kulki ryżowe], naturalny ryż [przetworzony] spożywczy, produkty
żywnościowe z ryżu, dania na bazie ryżu, płatki z naturalnego ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z ryżu,
smażone ciastka ryżowe [topokki], gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, ciastka z ryżu prasowanego (mochi),
wyciskane produkty spożywcze z ryżu, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, przekąski na bazie wafli ryżowych, potrawy
składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z ryżu, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), placek
ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest ryż, słodkie ciastka
z prasowanego ryżu (mochi-gashi), dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, ciastka z prosa wiązanego
cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi).

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

467678
(220) 2017 02 16
SZYMCZYK STANISŁAW NOTA ZAKŁAD MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Lublin

(531) 18.01.05, 18.01.23, 26.11.13, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 12 pojazdy o napędzie lub wspomaganiu elektrycznym, rowery, rowery elektryczne, akcesoria i części
rowerowe, 21 pojemniki do napojów i żywności, bidony,
28 artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 467685
(220) 2017 02 16
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mVenture
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych
i bankowych.
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467694
(220) 2017 02 16
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) DOMOPROFI

(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej
w związku z następującymi towarami: drzwi do mebli, drzwi
metalowe, drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi nieelektryczne, elektryczne dzwonki
do drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonijkowe, hydrauliczne
urządzenia do otwierania drzwi hydrauliczne zamknięcia
drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki do drzwi niemetalowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery do drzwi [judasze],
meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe,
meble szkolne, środki do polerowania podłóg i mebli, rolety
okienne tekstylne, wewnętrzne rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne, panele podłogowe, podłogi drewniane,
37 usługi montażu: drzwi, okien, podłóg, mebli, kuchni, usługi prac wykończeniowych mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogrodów i pomieszczeń biurowych, 42 usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], projektowanie urbanistyczne, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210) 467725
(220) 2017 02 17
(731) RZĄDEK KRZYSZTOF, Kraków
(540) PIZZA & BISTRO BZIK
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej żywności, napojów, potraw gotowych, w tym poprzez
Internet, usługi w zakresie sprzedaży receptur i przepisów
kulinarnych, pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu restauracji, barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, usługi
franchisingowe w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi doradztwa w zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, barów szybkiej
obsługi, kawiarni, kafeterii, 41 usługi organizacji kongresów,
konferencji i seminariów, wystaw artystycznych dla gości hotelowych, usługi dla gości w zakresie wypoczynku, rekreacji
i rozrywki, w tym sal bilardowych i kręgielni, usługi w zakresie prowadzenia nocnych klubów, organizowanie bali, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów,
seminariów i sympozjów, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowanie spektakli i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych, również z zapewnieniem oprawy muzycznej
i występów artystycznych w tym: dyskoteki, wesela, chrzciny,
posiedzenia, biesiady i bankiety, spotkania, prowadzenie
w salonach, kasynach lub w innych punktach gier na pieniądze lub/i żetony, w tym również gier na automatach do tego
celu stworzonych, obsługa sal z zamontowanymi urządzeniami do gier na i/lub pieniądze w tym z automatami do gier,
organizacja kasyna i gier hazardowych, 43 usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, barów koktajlowych, barów szybkiej
obsługi (snack-barów), kawiarni i kafeterii, stołówek i restauracji, moteli i hoteli, ośrodków sportowych i kempingowych,
pensjonatów, wynajmowanie sal na urządzanie imprez okolicznościowych przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa (catering).
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467740
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 550
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki
dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych
bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki,
środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(210)
(731)

467742
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 572
(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,
(210)
(731)
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preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
467744
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) GASTRO PUR VC 642
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

(210) 467772
(220) 2017 02 17
(731) AKHULEDIANI ZAZA, Warszawa
(540) ZAZU
(510), (511) 32 napoje niealkoholowe.
(210) 467775
(220) 2017 02 17
(731) AKHULEDIANI ZAZA, Warszawa
(540) Di Zaza
(510), (511) 30 makaron.
(210)
(731)

467788
(220) 2017 02 17
ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) MISIOBRANIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi.
467810
(220) 2017 02 17
STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K1
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 36 usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości w zakresie powierzchni biurowych, handlowych, gastronomicznych oraz mieszkalnych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków i ich części w zakresie
powierzchni handlowych, biur, gastronomii, kompleksów
budynków, osiedli mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego,
usługi finansowania nieruchomości, agencje nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich.
467820
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 500
(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 zapobiega(210)
(731)

Nr ZT15/2017

jące 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.
467822
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 535
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

(210)
(731)

467823
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 573
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)
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(210) 467835
(220) 2017 02 17
(731) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540)

(531) 14.03.20, 20.05.15, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub
gotowane ziemniaki, konserwowane, mrożone, suszone lub
gotowane owoce, konserwowane, suszone lub gotowane
grzyby, mięso, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza (nieżywe), wszystkie te produkty także w formie ekstraktów, zup,
galaretek, past, konserw, dań gotowych, mrożonych lub liofilizowanych, dżemy, jaja, soja konserwowa do użytku spożywczego, oleje i tłuszcze jadalne, kiełbasy, wędliny, masło
orzechowe, zupy, koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół, buliony, również w postaci kostek,
tabletek lub granulatu, koncentraty bulionów, preparaty
do produkcji bulionów, 30 mąka i produkty zbożowe, chleb,
drożdże, ciastka, ryż, pasty, makarony, produkty spożywcze
na bazie ryżu, mąki lub płatków, również w postaci gotowych dań, pizze, kanapki, mieszaniny past i przygotowanego
do pieczenia ciasta, ciasta w proszku, proszki do pieczenia,
sosy, preparaty do przygotowywania sosów, sos sojowy, keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy do sałatek, majonez, musztarda, ocet.
467849
(220) 2017 02 18
COTO BABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Coto baby
(210)
(731)
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cze do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla niemowląt, podstawki dla dzieci do samochodów, siedziska samochodowe
dla dzieci, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone
w nosidełka, składane wózki dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci
do pojazdów, przenośne siedzenia dla dzieci do pojazdów,
przenośne foteliki dziecięce do samochodów, dziecięce
siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku
w pojazdach, torby przystosowane do wózków dziecięcych,
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych,
krzesełka dla niemowląt i dzieci, krzesełka do karmienia niemowląt i dzieci, siedzenia przystosowane do niemowląt, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, kojce
dla niemowląt i dzieci, kosze do noszenia dzieci, ochraniacze
do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla niemowląt, podstawki dla dzieci do samochodów, siedziska samochodowe dla
dzieci.
467851
(220) 2017 02 20
RR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) STOP KLATKA

(210)
(731)

(531) 16.03.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe i reklamowe, prezentowanie produktów w mediach, 36 usługi najmu mieszkań
i pośrednictwa w obrocie nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie.
(210) 467857
(220) 2017 02 20
(731) CAROCELLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DELLIGENT

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone
w nosidełka, składane wózki dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci
do pojazdów, przenośne siedzenia dla dzieci do pojazdów,
przenośne foteliki dziecięce do samochodów, dziecięce
siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku
w pojazdach, torby przystosowane do wózków dziecięcych,
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych,
20 krzesełka dla niemowląt i dzieci, krzesełka do karmienia
niemowląt i dzieci, siedzenia przystosowane do niemowląt,
łóżeczka dla małych dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, kojce
dla niemowląt i dzieci, kosze do noszenia dzieci, ochrania-

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy diety,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 35 usługi sprzedaży detalicznej i online dotyczące farmaceutyków
i naturalnych środków leczniczych, żywności dietetycznej
do celów leczniczych, suplementów diety, nutraceutyków
do stosowania jako suplementy diety.
467870
(220) 2017 02 20
HB REAVIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POSTEPU 14

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, broszury, ulotki, plakaty, stojaki
reklamowe z papieru lub kartonu, standy reklamowe z papieru lub kartonu, zaproszenia, koperty, foldery, wizytówki, papier
firmowy, kalendarze, gadgety reklamowe z papieru lub kartonu, 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 z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie,
matryce drukarskie, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowa, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, zarządzenie nieruchomościami.
467871
(220) 2017 02 20
PROFIBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ADAMANT ADAPTED FOR YOU
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 buty ochronne, 25 buty (skórzane, zimowe,
sznurowane, robocze).
(210) 467874
(220) 2017 02 20
(731) PTAK DANIEL KASSO, Opole
(540) LOMBARDOO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą w tym pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, usługi w zakresie franchisingu w odniesieniu do punktów kredytowych, agencji kredytowych (w tym
agencji kredytowych udzielających pożyczek i kredytów
za pośrednictwem globalnej sieci internetowej), biur doradztwa ekonomiczno-finansowego i ubezpieczeniowego,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, opracowywanie prognoz ekonomicznych,
36 consulting kredytowy, doradztwo ekonomiczno-finansowe i ubezpieczeniowe, prowadzenie agencji kredytowych,
doradztwo finansowe i usługi finansowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: zaciągania
kredytów w bankach oraz pożyczek pieniężnych, udzielanie
pożyczek pieniężnych, obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, obsługi pożyczek pieniężnych, leasingu, obrotu handlowego wierzytelnościami (faktoringu), subemisji
inwestycyjnej (underwritingu), usługi świadczone w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych,
wymiany pieniędzy, kredytów, gromadzenia i lokowania
oszczędności, wyceny, pożyczek i kredytów, elektronicznego transferu środków finansowych, gwarancji oraz kaucji,
lokowanie powierzonych środków na rynkach kapitałowych
w Polsce i za granicą, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210)
(731)
(540)

Nr ZT15/2017

467913
(220) 2017 02 21
PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice

(531) 26.04.03, 26.04.08, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia monitorujące, elektryczne, wzorniki [przyrządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące komputerowe, nagrane, procesory
centralne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, urządzenia zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe, analizy systemów komputerowych.
467916
(220) 2017 02 21
PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice
(540) propoint
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, monitorujące, elektryczne, wzorniki [przyrządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące komputerowe, nagrane, procesory
centralne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, urządzenia zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe, analizy systemów komputerowych.
467917
(220) 2017 02 21
PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice
(540) propoint PROFESSIONAL POINT OF VIEW

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia monitorujące, elektryczne, wzorniki [przyrządy pomiarowe], elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia do automatycznego
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kierowania do pojazdów, przełączniki czasowe automatyczne, programy sterujące komputerowe, nagrane, procesory
centralne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, urządzenia zdalnego sterowania, 42 instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, badania techniczne, badania naukowe, analizy systemów komputerowych.
(210) 467921
(220) 2017 02 21
(731) SUSZYŃSKI ZBIGNIEW, Koszalin
(540) Mucoscope
(510), (511) 10 medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe
do użytku medycznego.
467969
(220) 2017 02 22
4SONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SIMIT EVI
(510), (511) 43 prowadzenie lokalu gastronomicznego.
(210)
(731)

(210) 467971
(220) 2017 02 22
(731) KANIA MAŁGORZATA, Świdnica
(540) CHOCOFFEE
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 467972
(220) 2017 02 22
(731) MICHAEL KATARZYNA, Racibórz
(540) NUMOCO
(510), (511) 25 odzież dla kobiet i dzieci, w tym sukienki,
tuniki, bluzki, koszule, spódnice, spodnie, legginsy, kombinezony, wyroby pończosznicze, odzież sportowa, gimnastyczna, plażowa, ciążowa i wierzchnia dla kobiet, odzież
sportowa, gimnastyczna, plażowa i wierzchnia dla dzieci,
bielizna dzienna i nocna dla kobiet i dzieci, paski, rękawiczki,
skarpetki, chusty, szale, etole, 35 usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
467977
(220) 2017 02 22
PROKONSUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) foodfakty
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
(210) 467979
(220) 2017 02 22
(731) JARCZAK MAGDALENA JFK DESIGN, Karnice
(540) MAYER
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(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, periodyki, czasopisma, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, reklama i marketing, usługi reklamowe, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi promocyjne.
467980
(220) 2017 02 22
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) KELADERM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparat na zmiany dermatologiczne i rany dla
ludzi.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 467991
(220) 2017 02 22
(731) ZIELIŃSKA ALDONA, Bolesławiec
(540) MORSOWISKO - DOM MORSA
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
pensjonatowe, biura zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
kwater na pobyt czasowy, restauracje, stołówki, kawiarnie,
bary.
(210) 468017
(220) 2017 02 23
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TIME TREND
(510), (511) 9 kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, monitory, drukarki, skanery, klawiatury i myszy komputerowe, pióra
elektroniczne, nośniki informacji, dyskietki, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, telefaksy, magnetofony, dyktafony, aparaty fotograficzne i kamery filmowe, programy komputerowe na nośnikach elektronicznych, 14 metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby jubilerskie, biżuteria, przyrządy
chronometryczne i zegarmistrzowskie, chronometry, zegary,
zegarki, budziki, mechanizmy do zegarów i zegarków, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, koperty do zegarków,
łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, paski do zegarków,
szkiełka do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki
zegarów i zegarków, 16 przyrządy do pisania i kreślenia, drukarki przenośne i materiały piśmienne, papier do pisania, segregatory biurowe, stemple, skoroszyty, serwetki papierowe,
koperty, mapy, kalendarze, albumy, 18 skórzane teczki, aktówki, torby, torebki, walizki, paski, portfele, portmonetki, smycze,
21 naczynia, zastawy stołowe, pojemniki i przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, 34 cygarnice, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kalkulatorów, kas rejestrujących, komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych, notesów elektronicznych, monitorów, drukarek, skanerów, klawiatur i myszy
komputerowych, piór elektronicznych, nośników informacji,
dyskietek, dysków magnetycznych, dysków optycznych, telefaksów, magnetofonów, dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer filmowych, programów komputerowych na nośnikach elektronicznych metali szlachetnych i półproduktów
z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i półszlachetnych,
wyrobów jubilerskich, biżuterii, naczyń, cygarnic, zastaw stołowych, pojemników i przy borów do użytku w gospodarstwie
domowym z metali szlachetnych, przyrządów chronometrycz-
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nych i zegarmistrzowskich, chronometrów, zegarów, zegarków,
budzików, mechanizmów do zegarów, przyrządów do pisania
i kreślenia, drukarek przenośnych i materiałów piśmiennych,
papieru do pisania, segregatorów biurowych, stempli, skoroszytów, serwetek papierowych, kopert, map, kalendarzy, albumów skórzanych teczek, aktówek, toreb, torebek, walizek,
pasków, portfeli, portmonetek, smyczy.
(210) 468043
(220) 2017 02 23
(731) DOBRANOWSKI DOMINIK, Bystra
(540) Asistico
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, elektroniczne
sprawozdania do pobrania, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej
[groupware], komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów,
komórkowych, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji, za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do telefonów
komórkowych, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji,
które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie szkoleniowe, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, programy komputerowe do celów edukacji, sportowe
symulatory treningowe, 41 dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, edukacja sportowa, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
nauczanie i szkolenia, nauka w zakresie sportu, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie fanklubów, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
rekreacyjnych, prezentacja filmów w celach instruktażowych,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, rozrywka on-line,
rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia sędziów sportowych,
szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie
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aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji
dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji
związanych ze sportem, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi informacji o rekreacji, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska,
usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie
rozrywki sportowej.
(210) 468068
(220) 2017 02 24
(731) WOSIŃSKA AGNIESZKA AGILLA, Bratoszewice
(540) agilla

(531) 26.01.03, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole i parasolki, parasolki i parasole (duże),
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt do czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.
(210) 468077
(220) 2017 02 24
(731) KLIKS RYSZARD, Poznań
(540) KLX BROKER UBEZPIECZENIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(210) 468078
(220) 2017 02 24
(731) KLIKS RYSZARD, Poznań
(540) KLX Broker
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
468082
(220) 2017 02 24
NATURE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) Pilli HEALTHY SLEEP
(210)
(731)
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(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, poduszki do celów medycznych, poduszki przeciw
bezsenności, prześcieradła na łóżka chorych, 20 kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, materace, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty
do spania, meble, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla
dzieci, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek
dziecięcych, inne niż pościel, podgłówki, wałki, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, skrzynki
na zabawki, stoiska wystawowe, stoły do masażu, 24 bielizna
pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, kapy na łóżka,
koce dla zwierząt domowych, kołdry, narzuty na łóżka, pledy
podróżne, płótno do przewijania niemowląt, pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem
dla niemowląt, śpiwory, tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny lniane, wkładki do śpiwora, wsypa [bielizna
pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], 28 grzechotki,
kapoki do pływania, lalki, łóżka dla lalek, maty z zabawkami dla
niemowląt, misie pluszowe, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki wypchane.

(531) 05.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie:
podróży, wycieczek bez zapewnienia zakwaterowania, 41 organizowanie: zawodów sportowych, obozów sportowych
i wakacyjnych bez zapewnienia zakwaterowania, fotoreportaże, produkcja filmów, 43 rezerwacja kwater.

468090
(220) 2017 02 24
GLASS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tychy
(540) HQPRINT4U powered by GLASS-SERVICE

(531) 27.07.01, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wycena działalności handlowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, transkrypcja, transkrypcja przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, weryfikacja rachunków,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, agencje importowo - eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów,
aukcje publiczne, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, fotokopiowanie,
komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
pośrednictwo pracy, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, 38 przesłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, agencje informacyjne, agencje prasowe, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie telegramów,
ogłoszenia elektroniczne, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji,
przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 tablice i dekory, tabliczki znamionowe i identyfikacyjne, tablice i panele ozdobne, tablice i panele reklamowe, szyldy, tablice, panele, ramki i maskownice dekoracyjne bądź informacyjne, wszystkie w/w wykonane z tworzyw
sztucznych, 40 usługi drukowania oraz wykańczania druków,
w szczególności usługi druku w technologiach sitodruku,
druku cyfrowego oraz druku UV, usługi druku wielkoformatowego, drukowanie reklam, wzorów i informacji, usługi druku
na tworzywach sztucznych i materiałach metalowych.
468107
(220) 2017 02 24
UNIFORM B. MALITA A. MALITA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) WOODCAMP

(210)
(731)

468113
(220) 2017 02 25
BIOALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białobrzegi
(540) LEPIDOCIDE
(510), (511) 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.
(210)
(731)

468116
(220) 2017 02 25
JANISZEWSKI MARIUSZ ABV TECHNOLOGY SECURITY
SYSTEMS, Łódź
(540) ABV TECHNOLOGY

(210)
(731)
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dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofonia, telefonia komórkowa, telewizja kablowa, transmisja programów
telewizyjnych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze.
468118
(220) 2017 02 27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) dexamecine
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.
(210)
(731)

468121
(220) 2017 02 27
O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) O’Canis NEW PRODUCTS WITH A TASTE OF NATURE
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(210) 468133
(220) 2017 02 27
(731) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna
(540) ZBÓJ BIJE W DEKIEL
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne, wody gazowane,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów jak również musujące tabletki i proszki do przyrządzania napojów.
468145
(220) 2017 02 27
BZDYRA TOMASZ, TOMIAK MAŁGORZATA, BORTEL
PAWEŁ LODOWATO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) LODOWATO
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy diety
dla zwierząt, preparaty dietetyczne dla zwierząt domowych,
dodatki lecznicze do pożywienia dla zwierząt domowych,
artykuły higieniczne dla zwierząt, w szczególności preparaty do mycia zwierząt, środki do mycia zwierząt, lecznicze
i owadobójcze szampony dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów
i kotów, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt
domowych, 31 pokarm dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, ciastka i przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, dodatki do żywności
dla zwierząt, nie do celów medycznych, ściółka dla zwierząt
domowych, pachnący piasek dla zwierząt domowych, żwirek dla kotów.
468124
(220) 2017 02 27
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, Jakarta
Selatan, ID
(540) Indomie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 30 makaron rurki, makaron noodle, makarony,
wermiszel [makaron], herbatniki, chleb, keczup [sos], sos chili,
marcepan, majonez, musztarda, suchary, sosy (przyprawy),
przyprawy korzenne, sos sojowy, herbata, sos pomidorowy,
mąka pszenna.

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, sorbety, desery lodowe,
lodowe słodycze, wyroby cukiernicze, lód, bloki lodu, kostki
lodu, napoje z lodów, mrożone napoje [frappe], kawa, herbata, czekolada, kakao, napoje mrożone na bazie kawy, herbaty,
czekolady, kakao, 43 usługi świadczone przez lodziarnie, kafeterie, kawiarnie, cukiernie, bary kawowe, restauracje, przygotowanie lodów oraz deserów lodowych na zamówienie oraz
ich dostawa (catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe.
468159
(220) 2017 02 27
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) medonet
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne,
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki,
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie,
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez internet, w zakresie, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego,
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych

(210)
(731)
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i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej,
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych
online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania
komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie
licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji
domen internetowych.
468169
(220) 2017 02 27
AUTO-ELEMENTS MARIA I ADRIAN SKLORZ
SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) spektrum
(510), (511) 9 programy komputerowe, systemy operacyjne
w zakresie obsługi branży motoryzacyjnej i/lub stosowane
w warsztatach samochodowych, oprogramowanie do zapisywania, przechowywania, umożliwiania dostępu, wy-

(210)
(731)
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świetlania, udostępniania i zarządzania plikami cyfrowymi,
w tym plikami audio, wideo, plikami tekstowymi, treściami
multimedialnymi, nośniki z nagranym oprogramowaniem
do komputerów, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi w zakresie obsługi sklepów, hurtowni motoryzacyjnych
oraz serwisów i warsztatów samochodowych, sprzedaż programów komputerowych i baz danych dostępnych on-line
na rzecz osób trzecich.
(210) 468171
(220) 2017 02 27
(731) RAWZA ARKADIUSZ, Prószków
(540) bassau

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wymienniki jonowe, 5 dezynfekcyjne środki
do toalet, 11 urządzenia do chlorowania basenów kąpielowych, 19 baseny pływackie, 37 obsługa basenów kąpielowych, dezynfekcja.
(210) 468180
(220) 2017 02 27
(731) CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) cube itg

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe z wyłączeniem: programów komputerowych do użytku w zarządzaniu oraz
pośrednictwie, obrocie i strategiach obrotu, w zakresie papierów wartościowych, programów umożliwiających analizę kosztów w czasie rzeczywistym i historyczną wyników
obrotu papierami wartościowymi poprzez porównanie cen
handlowych z informacjami określonymi przez użytkownika,
programów do analizy danych handlu papierami wartościowymi oraz przeprowadzania zautomatyzowanych transakcji
handlu papierami wartościowymi, 35 przetwarzanie danych
w komputerach, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, badanie opinii publicznej, wynajem maszyn biurowych, 38 usługi telekomunikacyjne z wyłączeniem
usług telekomunikacyjnych dla branży papierów wartościowych, mianowicie usług przełączenia, 41 usługi wydawnicze
z wyjątkiem wydawnictw służących reklamie, 42 projektowanie oprogramowania, uaktualnianie oprogramowania,
opracowywanie oprogramowania, wdrażanie oprogramowania, badania naukowe w zakresie wymienionych towarów
i usług, powielanie oprogramowania komputerowego.
468182
(220) 2017 02 27
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) medonet Zdrowie w twoich rękach
(210)
(731)
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(531) 20.05.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 pprogramy komputerowe, komputerowe bazy
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne,
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki,
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie,
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego,
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej,
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych
on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usłu-
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gi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania
komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie
aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu,
telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa
w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej,usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.
468183
(220) 2017 02 27
GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) onet
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czytniki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne,
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki,
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie,
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego,
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych,
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero-

47

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej,
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych
on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych
i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania
komputerowego, usługi w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz Internetu,
telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradztwa
w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji
domen internetowych.
468198
(220) 2017 02 27
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MERRY

(210)
(731)

Nr ZT15/2017

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe.
468199
(220) 2017 02 27
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) TOTTI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 pudełka tekturowe, pudełka papierowe, pudełka kartonowe.
468200
(220) 2017 02 27
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) WERONI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 wazony, wazony na kwiaty.
468220
(220) 2017 02 27
KOSMOWSKI JAN AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
MERCEDES-BENZ, Kraków
(540) Kosmowski Doskonałość to proces

(210)
(731)

(531) 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, 37 usługi stacji naprawy pojazdów,
organizacja naprawy pojazdów, kontrola pojazdów przed
przeprowadzeniem naprawy, usługi informacyjne i doradcze w związane z naprawą pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, obsługa
i naprawy pojazdów silnikowych, 39 wynajem pojazdów.
(210) 468240
(220) 2017 02 28
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) ... uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI
z czosnkiem
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 25.01.15, 24.09.02, 07.01.12,
05.09.06, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie
majonezu.
(210) 468248
(220) 2017 02 28
(731) KOZIOŁ IWONA PH INTER-HANDEL, Bełk
(540) DOLLO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
za pośrednictwem sklepu online w Internecie artykułów gospodarstwa domowego elektrycznego i nieelektrycznego,
przyborów kuchennych, przyborów do użytku w gospodarstwie domowym, prezentacje towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego i hurtowego, usługi
pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, promocja sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.
(210) 468251
(220) 2017 02 28
(731) KOZIOŁ IWONA PH INTER-HANDEL, Bełk
(540) LANDGRAF

Nr ZT15/2017

468266
(220) 2017 02 28
UNIBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) Autotua
(510), (511) 12 amfibie, autobusy, ciągniki siodłowe z naczepą, ciężarówki, cysterny, części konstrukcyjne do samochodów, części i akcesoria do pojazdów, furgony [pojazdy], lądowe pojazdy i środki transportu, naczepy, opony,
pojazdy drogowe [do transportu], pojazdy mechaniczne,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną,
wodną lub kolejową, pojazdy terenowe, przyczepy do pojazdów, przyczepy kempingowe, samochody, samochody
elektryczne, samochody hybrydowe, samochody kempingowe, trolejbusy, 37 czyszczenie aut, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, konserwacja i naprawa opon,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy
drogowej, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy
przyczep, obsługa i naprawa samochodów, przegląd pojazdów, przegląd samochodów, remont pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów,
usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi warsztatów
w zakresie konserwacji pojazdów.
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 26.13.25, 27.05.01, 24.01.03, 29.01.12
(510), (511) 21 deski do krojenia chleba, czajniki nieelektryczne, czajniczki do herbaty, garnki, garnki do gotowania na parze, garnki kuchenne, komplety garnków
kuchennych, pokrywki do garnków, grille kempingowe,
filiżanki, kubki, serwisy do kawy, herbaty, nieelektryczne
garnki utrzymujące ciepło, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, półmiski,
miski, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
ekspresy do kawy nieelektryczne, otwieracze do butelek,
patelnie, serwetniki, ściereczki do czyszczenia, świeczniki,
talerze, termosy, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do użytku domowego
nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, wazony,
wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, zastawa
stołowa inna niż noże, widelce, łyżki, szczoteczki do zębów elektryczne, wyżymaczki do mopów, termoizolowane pojemniki na żywność, pojemniki i pudełka na kanapki, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje,
termoizolacyjne torby na żywność lub napoje.

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

(210) 468256
(220) 2017 02 28
(731) BARGIELSKI WITOLD VIBA-MED, Lublin
(540) ViBa-MED

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 37 naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego.

(210) 468276
(220) 2017 02 28
(731) DO HA TRANG, Warszawa
(540) BIGMAN bigman blue new b.m
(510), (511) 25 odzież.

(210) 468270
(220) 2017 02 28
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) AMLOTORIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty sercowo-naczyniowe.
(210) 468271
(220) 2017 02 28
(731) SERGIO CALLEJA, Warszawa
(540) XIR Energy Drink

468275
(220) 2017 02 28
ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NICCOLO GIOVANNI
(510), (511) 9 okulary (oprawki do -), okulary korekcyjne,
okulary optyczne, okulary [optyka], okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania,
25 odzież, koszule, kurtki, legginsy, spódnice.
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(210) 468278
(220) 2017 02 28
(731) JANASIK HANNA GISOSFERA, Pruszków
(540) SWOJA MĄKA

Nr ZT15/2017

(540) FLOSTRUM
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, probiotyki (suplementy), probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego,
preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie
trawiennym.
(210) 468295
(220) 2017 03 01
(731) KĄDZIOŁKA ADAM, Jawornik Polski
(540) RAJDOWO 4X4

(531) 07.01.09, 07.01.13, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 sprzedaż: mąk, kasz, płatków, ziaren.
(210) 468286
(220) 2017 03 01
(731) GIERZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) biosens

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki, analizatory powietrza, urządzenia
do analizy gazu, wszystkie z wyłączeniem urządzeń do wykrywania ładunków wybuchowych, min, narkotyków, gazów
bojowych i pleśni, detektory służące do wykrywania gazów
toksycznych, palnych oraz tlenu, mierniki służące do pomiaru stężenia gazów toksycznych, palnych oraz tlenu, analizatory gazów służące do analizy składu chemicznego gazów
w biogazowniach i instalacjach przemysłowych, 37 instalowanie, obsługa i naprawy urządzeń kontrolnopomiarowych
i sygnalizacyjnych z dziedziny ochrony środowiska i pracy,
w szczególności służących do analizy gazu oraz detektorów służących do wykrywania gazów toksycznych, palnych
oraz tlenu, mierniki służące do pomiaru stężenia gazów
toksycznych, palnych oraz tlenu, analizatory gazów służące
do analizy składu chemicznego gazów w biogazowniach
i instalacjach przemysłowych, 42 projektowanie urządzeń
i systemów służących do wykrywania gazu i dymu, pomiaru
stężenia gazu, gromadzenia, przetwarzania bądź archiwizowania informacji o stężeniu gazu, projektowanie urządzeń
i systemów wykorzystujących informację o stężeniu gazu
bądź dymu do sterowania i sygnalizacji.
468291
(220) 2017 03 01
MONTEWSKA-GRABOWSKA EWA DOM HERBATY
AROMAT, Poznań
(540) DOM HERBATY
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i sklepów internetowych oraz sprzedaż internetowa w zakresie naczyń, sprzętu
do przygotowywania herbaty, kawy, napojów na bazie herbaty oraz ciast, ciasteczek, czekolady, lodów spożywczych,
43 usługi w zakresie prowadzenia herbaciarni i kawiarni.

(210)
(731)

(210)
(731)

468294
(220) 2017 03 01
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków

(531) 18.01.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 468298
(220) 2017 03 01
(731) TILSZER-WÓJCIK KATARZYNA, Warszawa
(540) ZupKultura więcej niż zupa

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje - obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
468314
(220) 2017 03 02
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smartSil

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 azotowe nawozy, bakteriologia (preparaty
stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie) inne, niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki dla
rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], gleba próchniczna,
humusowe pokrycia dla roślin, kultury organizmów inne, niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, nasiona (środki
ochrony), nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
do użyźniania gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin,
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, oferowanie w mediach produktów dla podmiotów z branży rolniczej i ogrodniczej w ramach detalicznego handlu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
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specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom z zakresu branży rolnej i ogrodniczej w punktach informacji konsumenckiej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie w mediach produktów rolnych
i ogrodniczych dla celów sprzedaży detalicznej, targi organizowane w celach handlowych lub reklamowych, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarcze w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
usługi doradcze w rolnictwie podczas zarządzania działalnością gospodarczą, 44 ogrodnictwo, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie.
(210) 468316
(220) 2017 03 02
(731) SKAWSKI WOJCIECH OPTICAL, Myślenice
(540) Marco Morgani

Nr ZT15/2017

(210) 468329
(220) 2017 03 02
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(210) 468331
(220) 2017 03 02
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary optyczne i przeciwsłoneczne, szkła
kontaktowe, soczewki korekcyjne, oprawki, osłony, szkła okularowe, oprawki do okularów, opakowania do okularów.
468325
(220) 2017 03 02
SIMPLY CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) SIMPLY CARE
(510), (511) 9 sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), systemy przetwarzania danych,
urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia pomiarowe, elektroniczne czujniki
pomiarowe, mierniki elektroniczne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, elektroniczne osobiste urządzenia alarmowe,
elektryczne urządzenia alarmowe, odbiorniki sygnalizacji
alarmowej, nadajniki sygnalizacji alarmowej, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], urządzenia
i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, mechanizmy kontroli dostępu.

(210)
(731)

(210) 468328
(220) 2017 03 02
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(210) 468333
(220) 2017 03 02
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-ESD

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice
syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne,
żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligrafii, nieprzetworzone syntetyczne żywice wykorzystywane
w przemyśle drukarskim 3D.
(210) 468335
(220) 2017 03 02
(731) DZIKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) MUMU
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 468336
(220) 2017 03 02
(731) DZIKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) MUMU

(531) 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
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(531) 27.05.01, 03.04.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 468349
(220) 2017 03 02
(731) STAŃCZYK MARCIN PPHU MATIO, Katowice
(540) Matio

(531) 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, kształtki żywiczne,
kształtki ceramiczne, kształtki naturalne jako materiały ścierne,
media płynne i sypkie stosowane w procesach obróbki powierzchni, w tym obróbki wibrościernej w luźnym ścierniwie,
7 wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, maszyny
do przetwórstwa metali, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, bębny [części maszyn], maszyny i linie technologiczne do obróbki
powierzchni, w tym z napędem wibracyjnym, maszyny i linie
technologiczne do obróbki powierzchni felg samochodowych,
w tym z napędem wibracyjnym, wygładzarki korytowe, wygładzarki rynnowe, wygładzarki obwodowe, wygładzarki odśrodkowe, wygładzarki bębnowe, suszarki wibracyjne, oczyszczarki wibracyjne, maszyny i linie technologiczne do produkcji
kształtek obróbczych stosowanych w procesach obróbki powierzchni, w tym obróbki wibrościernej w luźnym ścierniwie,
maszyny i linie technologiczne do obróbki plastycznej metali,
linie profilowania blach, profilarki do blach, narzędzia i oprzyrządowanie specjalistyczne maszyn i linii technologicznych,
zwijarki i rozwijarki do blach, prostownice do blach, układacze
profili i blach, przenośniki, podajniki, gilotyny, nożyce do cięcia
wzdłużnego i poprzecznego stacjonarne i nadążne, systemy
i instalacje do obróbki cieplnej metali, w tym w chłodziwach
polimerowych, układy sterowania maszyn i automatyka przemysłowa, urządzenia robocze hydrauliczne i pneumatyczne,
37 doradztwo techniczne w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn, naprawa maszyn, 42 usługi z zakresu projektów
technicznych, projektowanie maszyn, urządzeń, narzędzi,
osprzętu specjalistycznego oraz ciągów i linii technologicznych w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych,
projektowanie maszyn do obróbki powierzchni oraz maszyn
do obróbki powierzchni felg samochodowych, w tym maszyn
wibracyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji techniczno - ruchowej, serwis maszyn,
projektowanie procesów technologicznych.
468350
(220) 2017 03 02
KAPIAS WOJCIECH GOSPODARSTWO ROLNO-SZKÓŁKARSKIE, Goczałkowice-Zdrój
(540) KAPIAS grupa
(210)
(731)

(531) 05.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 31 choinki, drzewa, krzewy, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, palmy, rośliny, sadzonki, zioła ogrodowe
świeże, 44 chirurgia drzew, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie
kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi
ogrodnicze, usługi w zakresie szkółek roślin.

Nr ZT15/2017

468354
(220) 2017 03 02
DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF
FISZKA SPÓŁKA CYWILNA, Ełk
(540) FISZKA
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, 43 usługi
restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz
ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.

(210)
(731)

(210) 468356
(220) 2017 03 02
(731) OLESIUK DAWID MIODOSYTNIA PODLASKA, Saki
(540) MIODOSYTNIA PODLASKA

(531) 26.05.12, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miód pitny, cydr, wino
owocowe, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej napojów alkoholowych i bezalkoholowych, miodu i produktów pszczelich.
(210) 468358
(220) 2017 03 02
(731) OLESZKIEWICZ PAWEŁ T4ART, Komorów
(540) WarsawlNK
(510), (511) 44 tatuowanie, usługi w zakresie kolczykowania
ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała.
468364
(220) 2017 03 03
EXTRADOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) extradom Największe Biuro Projektów Domów
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zapewnienie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi doradcze w zakresie technologii, usługi inżynierskie, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury.
(210)
(731)

468371
(220) 2017 03 03
PREMIUM DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) Kill The Devil Hill
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życzanie środków transportu, usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, pakowanie i składowanie towarów, usługi pośrednictwa
transportowego, przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie towarów.
468400
(220) 2017 03 03
GALAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) GALAN LOGISTICS
(210)
(731)

(531) 04.01.05, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki, organizowanie oraz prowadzenie imprez masowych,
rekreacyjnych tym sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, artystycznych, prowadzenie klubów fitness oraz
siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii,
usługi salonów gier, organizowanie pokazów, wystaw oraz
innych imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie przyjęć, zabaw, festynów i pokazów mody, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, wydawanie
książek i tekstów innych niż reklamowe, produkcja i reprodukcja filmów oraz nagrań dźwiękowych i nagrań video,
a także ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, usługi
związane z zarządzaniem, administrowaniem i wynajmem
obiektów sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, działalność impresaryjna, 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe, usługi świadczone przez kafeterie,
kawiarnie, cukiernie, puby, bary, snack-bary i restauracje
samoobsługowe.
468380
(220) 2017 03 03
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) GLUTATIOL S
(510), (511) 5 preparaty zawierające antyoksydanty, preparaty wspomagające pracę wątroby.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

468399
(220) 2017 03 03
GALAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) GALAN LOGISTICS

(210)
(731)

(531) 24.01.09, 24.01.17, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi spedycyjne, spedycja ładunków i towarów, towarów drogą powietrzną, ładunków drogą morską,
ładunku drogą morską, towarów drogą lądową, ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi transportowe, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, usługi magazynowe, przeładunek, przechowywanie
towarów, wynajem pojazdów, przewożenie i dostarczanie
towarów, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, wypo-

(531) 24.01.09, 24.01.17, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi spedycyjne, spedycja ładunków
i towarów, towarów drogą powietrzną, ładunków drogą
morską, ładunku drogą morską, towarów drogą lądową, ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi transportowe,
usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową,
koleją i drogą morską, usługi magazynowe, przeładunek,
przechowywanie towarów, wynajem pojazdów, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz
ładunków i usługi przeprowadzkowe, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu,
usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy
drogowej, holowania i ratownictwa, pakowanie i składowanie towarów, usługi pośrednictwa transportowego, przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie i składowanie
towarów.
468401
(220) 2017 03 03
WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefosław
(540) SEIDEL-PRZYWECKI
(510), (511) 9 oprogramowanie przemysłowe, programy
komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki, czasopisma, książki, podręczniki, skrypty,
broszury, prospekty, biuletyny, katalogi, publikacje drukowane, albumy, kalendarze, zeszyty, obwoluty, zakładki
do książek, druki, notatniki, notesy, oprawy książek, segregatory na dokumenty, 35 usługi reklamowe związane
z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama online, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi prenumeraty gazet, obróbka tekstów, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż
powierzchni reklamowych w gazetach i czasopismach,
sprzedaż powierzchni reklamowych na stronach internetowych, sprzedaż książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, organizowanie konferencji, publikowanie
czasopism, prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, seminariów, warsztatów,
redagowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych, tłumaczenia, usługi profesjonalnych tłumaczeń,
ustne tłumaczenia tekstów, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczenia pisemnego, usługi w zakresie tłumaczenia ustnego, szkolenia.
(210)
(731)
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468402
(220) 2017 03 03
WYDAWNICTWO SEIDEL-PRZYWECKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Józefosław
(540) WYDAWNICTWO Seidel Przywecki Spółka z o.o.
(210)
(731)

Nr ZT15/2017

dezynfekcyjne, płyny do płukania ust do celów leczniczych,
pomady do celów medycznych, papierosy beztytoniowe
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych.
(210) 468409
(220) 2017 03 03
(731) RUTKOWSKI ADAM AURORA, Bezrzecze
(540) BEACHSAND

(531)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 piasek kinetyczny, zabawki edukacyjne, zabawki plastyczne, masa plastyczna.

468403
(220) 2017 03 03
DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) TRETUSSIN
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone
do sprzedaży pozaaptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy, preparaty witaminowe,
leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety jako środki spożywcze bogate w witaminy i składniki mineralne do celów medycznych, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, eliksiry, herbaty lecznicze,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, oleje lecznicze, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, środki odkażające i bakteriobójcze, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki

(210) 468413
(220) 2017 03 03
(731) OŹMINA JACEK VITAFARM, Przysiek
(540) VitaFarm
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, balsam do ciała, balsam odżywczy, ekstrakty z kwiatów, esencje i olejki eteryczne,
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w postaci kremów, kremy do aromaterapii, kremy do oczyszczania skóry, kremy odżywcze,
kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki do ciała, masło do ciała, masło kakaowe
do celów kosmetycznych, mleczka kosmetyczne, mydła
do pielęgnacji ciała, naturalne olejki eteryczne, odświeżacze do skóry, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy,
olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki
eteryczne, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa
sandałowego, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty aromaterapeutyczne, serum do celów kosmetycznych,
szampony do ciała, toniki kosmetyczne do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, żele do ciała, zioła
do kąpieli, 5 antytoksyny, balsamy zawierające substancje
lecznicze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowina lecznicza, cukier dietetyczny do celów
medycznych, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], jod, jodyna, kapsułki z żeń-szeniem do celów
medycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie
lecznicze, kremy do wzmacniania orgazmu, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, krople witaminowe, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze napary
ziołowe, lecznicze napoje mineralne, lecznicze wyciągi
ziołowe do celów medycznych, mąka do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach leczniczych, mazidła, mentol, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki

03.13.20, 03.13.21, 03.13.99, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie przemysłowe, programy
komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
periodyki, czasopisma, książki, podręczniki, skrypty, broszury,
prospekty, biuletyny, katalogi, publikacje drukowane, albumy, kalendarze, zeszyty, obwoluty, zakładki do książek, druki,
notatniki, notesy, oprawy książek, segregatory na dokumenty, 35 usługi reklamowe związane z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama
on-line, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi prenumeraty gazet,
obróbka tekstów, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowych w gazetach i czasopismach, sprzedaż powierzchni reklamowych
na stronach internetowych, sprzedaż książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, organizowanie konferencji,
publikowanie czasopism, prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, szkoleń, seminariów,
warsztatów, redagowanie tekstów, udostępnianie publikacji
elektronicznych, tłumaczenia, usługi profesjonalnych tłumaczeń, ustne tłumaczenia tekstów, tłumaczenia językowe,
usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego, usługi w zakresie
tłumaczenia ustnego, szkolenia.
(210)
(731)
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ziołowe do użytku medycznego, mineralne suplementy
diety, multiwitaminy, olejki lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów
medycznych, sole mineralne do celów medycznych, sole
mineralne do kąpieli, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy ziołowe w płynie,
tabletki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, żele z aloesem do celów terapeutycznych, żeń-szeń
do użytku leczniczego, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, ziołowe dodatki dietetyczne
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 29 aloes spożywczy, grzyby gotowe
do spożycia, grzyby konserwowane, imbir kandyzowany,
jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jagody, konserwowane, korzenie przetworzone, masło
kokosowe [olej kokosowy], masło migdałowe, masło z nasion, masło z orzechów, masło z ziołami, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, migdały
mielone, migdały przetworzone, mleko kokosowe, mleko
migdałowe, mleko organiczne, nasiona jadalne, oleje roślinne do celów spożywczych, oleje smakowe, oliwki konserwowane, orzechy jadalne, owoce konserwowane, przekąski na bazie suszonych owoców, przetworzone nasiona
dyni, rodzynki, śliwki suszone, suche nasiona roślin strączkowych, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, warzywa
konserwowane, wiórki kokosowe, 30 aromaty do herbaty,
aromaty do żywności, batoniki muesli, batony zbożowe
i energetyczne, biała herbata, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon, czosnek mielony, esencje herbaciane, esencje kawowe, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], herbata,
herbata bezteinowa, herbata chai, herbata czarna, herbata do zaparzania, herbata imbirowa, herbata jaśminowa,
herbata lipowa, herbata szałwiowa, herbata z kwiatu lipy,
herbata z liści jęczmienia, herbata z rozmarynu, herbata
z żeń-szenia, herbata zielona, herbaty owocowe, herbaty
ziołowe [napary], jęczmień do spożycia przez ludzi, kasze,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kiełki pszenicy, kminek, kukurydza przetworzona, kurkuma, mąka,
mąka roślinna, miód naturalny, miód ziołowy, mleczko
pszczele, muesli, napary ziołowe, naturalne substancje
słodzące, pieprz, preparaty zbożowe, preparaty ziołowe
do sporządzania napojów, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa, produkty żywnościowe
z ryżu, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przyprawy
korzenne, sól z przyprawami, wyciągi z herbaty, Yerba
mate, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, ziarna
kawy, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, 31 aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, grzyby, jagody, świeże
owoce, korzenie jadalne, mieszanki owocowe [świeże],
mieszanki ziaren roślin dzikich, mięta [świeża], migdały
[owoce], nasiona jadalne [nieprzetworzone], nasiona lnu
[siemię lniane], nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone
ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zioła, oliwki świeże,
orzechy, owoce cytrusowe, świeża żurawina, świeże orzechy koli, świeże orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie,
świeże orzeszki nerkowca, świeże orzeszki piniowe, świeże zioła dla celów spożywczych.

Nr ZT15/2017

468414
(220) 2017 03 03
USEFUL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark
(540) Useful Design UD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.24
(510), (511) 20 meble biurowe, budy dla zwierząt domowych, bufety ruchome jako meble, stojaki na czasopisma,
dekoracje przestawne, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, osprzęt do mebli niemetalowy, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe,
figurki jako statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty jako meble, tabliczki, wywieszki i bransoletki identyfikacyjne niemetalowe, kanapy, kojce dla dzieci, kołyski, komody, wyroby koszykarskie, kredensy, krzesła,
kwietniki jako meble, ławy jako meble, łóżeczka dla niemowląt i dzieci, konstrukcje drewniane do łóżek, łóżka szpitalne,
manekiny, maty do kojców dziecięcych i do przewijania niemowląt, meble metalowe, meble szkolne, rękojeści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, wieszaki stojące na odzież
jako stojaki, opakowania drewniane do butelek, palety
transportowe i załadowcze niemetalowe, stojaki na parasole, parawany jako meble, pojemniki, skrzynie niemetalowe
do składowania i transportu, poduszki, poduszki dla zwierząt
domowych, podnóżki, pokrowce na odzież do wieszania
i magazynowania, przewijaki, rolety okienne tekstylne i papierowe wewnętrzne, sofy, stoiska wystawowe, stoliki ruchome pod komputery, stoły do masażu, stoły metalowe, szafki,
taborety, wieszaki na ubrania, wolnostojące przepierzenia
jako meble, wózki meblowe, zagłówki jako meble, zamknięcia do butelek i pojemników niemetalowe, haki, karnisze,
kółka, rolki, sznury do podwiązywania oraz szyny do zasłon,
zasłony bambusowe i dekoracyjne z koralików, zbiorniki niemetalowe i nie murowane, legowiska i poduszki dla zwierząt
domowych.
(210) 468415
(220) 2017 03 03
(731) ULIKOWSKI MICHAŁ, Starachowice
(540) SmartGym FITNESS ACCESSORIES

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.08, 02.03.23,
02.03.30, 21.03.13, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły
i sprzęt sportowy, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, bloki startowe [artykuły sportowe], bokser-
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skie worki treningowe, bramki do piłki nożnej, bramki hokejowe, broń paintballowa [artykuły sportowe], buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, ciężarki na nadgarstki i kostki
do ćwiczeń, deski do uprawiania sportów wodnych, deskorolki, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, drążki
do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski
sportowe, ekspandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, gruszki bokserskie na sprężynie, gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], hantle, hantle
do podnoszenia ciężarów, kamizelki ochronne do sztuk walki,
kije do nordic walking, klatki do mieszanych sztuk walki, kule
do pchnięcia kulą, ławki do ćwiczeń, ławki do podnoszenia
ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku
sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nadmuchiwane worki
bokserskie, nadmuchiwane worki do bicia, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], naramienniki
do użytku sportowego, obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń,
obciążniki nóg do użytku sportowego, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego,
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, ochraniacze do Taekwondo, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę
piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania
sportu, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze
na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku
sportowego, odskocznie do gimnastyki, pałki gimnastyczne,
paski do jogi, pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, piłki
antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, piłki jako sprzęt sportowy,
platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, pompowane
materace do rekreacji, poręcze równoległe do gimnastyki,
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane
w kulturystyce, ręczne trenażery nóg, rękawice bokserskie,
rękawice do karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice do taekwondo, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, ringi bokserskie, rolki
do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, równoważnie [gimnastyczne],
siatki do celów sportowych, skakanki, spraye z żywic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
w pomieszczeniach, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt
do treningów sztuk walki, sprzęt sportowy, stacjonarne rowery treningowe, stanowiska maszyn do biegania, steppery
[urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, stołki gimnastyczne,
stopnie [steppery] do aerobiku, suspensoria dla sportowców,
sztangi do podnoszenia ciężarów, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny, trampoliny
treningowe, trenażery mięśni brzucha, treningowe obciążniki na nogi, uchwyty do artykułów sportowych, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do kulturysty-

Nr ZT15/2017

ki [ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia],
urządzenia pływackie do pływania, worki treningowe, worki
treningowe montowane na podłodze.
468416
(220) 2017 03 03
INSOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) eBUS Monitor Electric Fleet Management
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 18.01.07, 18.01.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie: oprogramowania komputerowego, planowania zużycia energii, projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego oraz projektowania stron internetowych, opracowywanie i dostarczanie
wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, hosting serwerów, inżynieria techniczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], instalacje, konserwacja,
powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie systemów
komputerowych, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi doradcze w technologii
informacyjnej [IT], wypożyczanie komputerów.
(210) 468418
(220) 2017 03 03
(731) SZAR PAWEŁ PROMO INFO, Sulejówek
(540) COPIO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 fotokopiowanie, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowanie
zapisów [papier], kserografia, pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów],
powielanie [kopiowanie] dokumentów, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych,
przygotowanie ulotek reklamowych, skomputeryzowana
edycja tekstów, transkrypcja, usługi edycji tekstów, usługi
w zakresie powielania [kopiowania], wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem fotokopiarek, wynajem maszyn
lub urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania,
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, zadania kopiowania
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dokumentów, 40 cyfrowe polepszanie zdjęć, drukowanie,
drukowanie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników
cyfrowych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii
z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury, drukowanie książek, drukowanie litograficzne, drukowanie obrazów
na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie portretów, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów
dla osób trzecich, drukowanie zdjęć, drukowanie znaczków,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych,
kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy
introligatorskie], laminowanie papieru, malowanie sitodrukiem, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, obróbka fotograficzna, oprawa dokumentów, oprawianie książek, produkcja
pieczątek gumowych, przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, przetwarzanie przeźroczy i druków, reprodukcja
fotografii, sitodruk, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi
drukowania, usługi grawerowania pieczątek gumowych,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
usługi wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania
druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków.
(210)
(731)
(540)

468458
(220) 2017 03 06
ADFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.05.01, 26.05.08, 29.01.01
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory
(sprzęt komputerowy), pamięci zewnętrzne USB, pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
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optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 42 digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
(210) 468468
(220) 2017 03 06
(731) CHOLEWA MONIKA, Częstochowa
(540) TREKER
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią towarów: komputery, sprzęt komputerowy
oraz oprogramowanie, akcesoria komputerowe, elektronika
użytkowa oraz akcesoria do niej, komputerowe urządzenia
peryferyjne, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki oraz
czytniki danych, artykuły foto oraz video, programy cyfrowe,
gry komputerowe, artykuły RTV i AGD, książki elektroniczne,
urządzenia do łączności bezprzewodowej oraz akcesoria
do nich, komputerowe materiały eksploatacyjne, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji oraz
akcesoria do nich, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
mapy cyfrowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, akcesoria
do urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających i lokalizacyjnych, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych, czujniki i detektory, urządzenia lokalizacyjne dla zwierząt i akcesoria
do nich, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do zdalnego sterowania, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy do pomiaru
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odległości i wymiarów, elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń, elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń zawierające systemy lokalizacyjne, elektroniczne
czujniki, wskaźniki rytmu serca, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne dla ludzi i zwierząt, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły i sprzęt turystyczny, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi organizowania
targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
prezentacje i pokazy towarów, wynajmowanie nośników
i powierzchni reklamowych, aktualizacja materiałów reklamowych, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, usługi pośrednictwa w handlu i doradztwa handlowego, usługi
przedstawicielstw handlowych i pośrednictwa handlowego
w zakresie towarów wymienionych w wykazie, usługi świadczone przez agencje importowo-eksportowe, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi,
punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, 37 usługi instalacyjne, konserwacja, naprawa
i montaż urządzeń elektronicznych, usługi naprawy, serwisu
i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, usługa konserwacji, naprawy, serwisu i montażu
urządzeń nawigacyjnych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, doradztwo szkoleniowe, organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw i konkursów, organizowanie kursów instruktażowych, imprez okolicznościowych
i sportowych.

two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi w zakresie reklamy,
impresariat w działalności artystycznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, usługi
public relations, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), rozpowszechnianie materiałów reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, 41 rozrywka, usługi związane dyskotekami,
fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, obozy
letnie [rozrywka i edukacja], montaż taśm wideo, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizacja przyjęć, planowanie przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], pisanie scenariuszy, 43 pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie zakwaterowanie
na pobyt czasowy, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie sal
na zebrania, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń.

(210) 468478
(220) 2017 03 06
(731) OLSZAK PAWEŁ, Gdańsk
(540) M MATI COLA

(210)
(731)

468538
(220) 2017 03 07
WESOLANDIA A. CHŁOŃ, S. CHŁOŃ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) AQUA PARK WESOLANDIA

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
468536
(220) 2017 03 07
POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POWERSPORT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki, balony do gry, papierowe czapeczki na przyjęcia, karty
do gry, piłki do gry, rakiety [rakietki], gry planszowe, gry towarzyskie, puzzle, kije do gier, kości do gry, lotki [gry], żetony
do gier, maski osłaniające na twarz do użytku sportowego,
przeskalowane modele pojazdów [przedmioty do zabawy],
broń paintballowa [artykuły sportowe], przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, 35 agencje reklamowe, usługi marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, doradz-

(531) 03.09.14, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(210) 468543
(220) 2017 03 07
(731) GŁODEK RENATA A4U, Zielona Góra
(540) A4U
(510), (511) 37 usługi napraw awarii pojazdów, konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, 39 przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, usługi transportu samochodami silnikowymi, spedycja, logistyka transportu.
(210)
(731)

468548
(220) 2017 03 07
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
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(540) Q INiG

(531) 25.03.13, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 audyt jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, sprawdzanie jakości
w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej
i sanitarnej, kontrola jakości surowców w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości wytworzonych produktów w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola
jakości dla osób trzecich w zakresie wyrobów stosowanych
w branży gazowniczej i sanitarnej, certyfikacja w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, usługi kontroli jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, testy kontroli jakości w zakresie
wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej,
przeprowadzanie badań jakościowych w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, świadczenie
usług zapewnienia jakości w zakresie wyrobów stosowanych
w branży gazowniczej i sanitarnej, testowanie, stwierdzanie
i kontrola jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży
gazowniczej i sanitarnej, usługi badawcze w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej.
(210) 468576
(220) 2017 03 08
(731) PETRYKOWSKA JOWITA PETRYTRADE, Nieporęt
(540) facetaria.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przygotowywanie pokazów w celach handlowych administrowanie programami lojalności konsumenta,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, udostęp-
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nianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu.
(210) 468609
(220) 2017 03 08
(731) KOWALCZYK PIOTR GLORIO, Złotoryja
(540) glorio

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 20 meble tapicerowane, poduszki.
468610
(220) 2017 03 08
T&T PROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) T & T PROENERGY twoja energia ze słońca
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej ze słońca, moduły fotowoltaiczne, urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzenia fotowoltaiczne,
36 doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowanie inwestycji,
finansowanie inwestycji budowlanych, 37 instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie
raportów projektowych.
468611
(220) 2017 03 08
ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU
SPÓŁKA AKCYJNA, Zębiec
(540) ZĘBIEC

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa, 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, budowla-
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ne materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 7 maszyny
i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanczne narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia wodę oraz instalacje sanitarne,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe.
468619
(220) 2017 03 08
ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielawa
(540) touchme
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, aparatura do kontrolowania
temperatury, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne ściemniacze światła,
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, gniazda, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne], instalacje elektryczne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, łączniki
elektryczne, przyciski do dzwonków, przełączniki czasowe
automatyczne, złącza do przewodów elektrycznych, złączki
do przewodów [elektryczność].
468642
(220) 2017 03 09
MAZELA JAN POLMED SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań
(540) PRO infantis 2017
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 02.05.06
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, 44 usługi lekarskie, usługi medyczne,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.
(210)
(731)

468645
(220) 2017 03 09
BRICOMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) BRICOMAN ZAWSZE GDY BUDUJESZ I REMONTUJESZ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 9 karty kodowane, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
pliki do pobrania z treściami multimedialnymi, 16 papier i karton, druki, publikacje drukowane, katalogi, kalendarze, ulotki
i biuletyny informacyjne, instrukcje obsługi, bony wartościowe,
materiały reklamowe z papieru lub z tektury, karty niekodowane, opakowania z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych,
etykiety, nalepki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i imprez dla celów handlowych, reklamowych
i promocyjnych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, prezentacja towarów i usług, nabywanie towarów i usług
dla innych przedsiębiorstw, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, konsultacje w zakresie wyboru
i nabywania towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone
dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie
surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, ziemia do upraw, dodatki glebowe, preparaty chemiczne do użyźniania ziemi, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, środki do uzdatniania wody,
substancje mineralne jako środki filtrujące, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, środki chemiczne
do konserwowania kwiatów, środki chemiczne do konserwowania cementu, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, substancje garbujące, kleje
-spoiwa przeznaczone dla przemysłu, detergenty stosowane
w procesach przemysłowych, kominów, substancje i konstrukcji
ceglanych, rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania
tłuszczu podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki
do farb i lakierów, sole do celów przemysłowych, odczynniki
chemiczne do celów niemedycznych, organiczne chemikalia
wybielające, środki odtłuszczające inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, naturalne środki osuszające
do kontroli wilgotności, farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki,
koloranty, pigmenty i tusze, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, ścierania i nabłyszczania, środki do czyszczenia
pojazdów, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania plam, detergenty
do stosowania w gospodarstwie domowym, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, mieszaniny zapachowe potpourri, środki do perfumowania powietrza, kadzidełka, kosmetyki nielecznicze, nielecznicze płyny do włosów,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające, nawilżające i wiążące pył, paliwa -również benzyna i materiały oświetleniowe, bry-
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kiety paliwowe, drewno opałowe, świece i knoty do oświetlenia,
podpałki, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, preparaty do odświeżania powietrza, metale
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów
budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, kasetki na pieniądze, kłódki, łańcuchy zabezpieczające z metalu, zamki metalowe inne niż
elektryczne, metalowe zamknięcia do drzwi, zasuwy do zamków, zatrzaski metalowe, zawiasy metalowe, blokady metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, barierki ochronne metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje
metalowe, blokady na koła pojazdów, boje cumownicze metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, drabiny metalowe, tkanina druciana, dysze,
końcówki wylotowe z metalu, dzieła sztuki z metalu, dzwony
i dzwonki, ekrany paleniskowe, emblematy do pojazdów metalowe, dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany, metalowe siatki przeciw owadom, etykiety metalowe, haki do wieszania ubrań z metalu, kabiny kąpielowe z metalu, kanalizacyjne
rury rozgałęźne z metalu, metalowe zawory wodociągowe, metalowe złączki rur, rury i rurki metalowe, okna i drzwi metalowe,
metalowe okucia do drzwi, okien, mebli, okucia metalowe budowlane, rolety metalowe, opancerzenie z płyt metalowych,
metalowe osłony do rur, metalowe osłony do drzew, metalowe
palety załadowcze, palniki metalowe, płyty metalowe, podkłady kolejowe metalowe, pomniki metalowe, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe zaciski do rur, klatki metalowe, ptaszarnie konstrukcje metalowe, rolki, bloki metalowe inne niż części
maszyn, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, nieelektryczne dzwonki do drzwi, kołatki metalowe, numery domów, nieświecące, metalowe, nagrobki metalowe i metalowe
obudowy do grobów, ograniczniki metalowe, metalowe płyty
pamiątkowe, metalowe silosy, medalowe słupy ogłoszeniowe,
sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], rusztowania elewacyjne z metalu, szalunki do betonu metalowe,
szklarnie przenośne metalowe, szyldy metalowe, szyny metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, taśmy do związywania metalowe, trampoliny metalowe, urządzenie odstraszające ptaki
z metalu, wiatrowskazy metalowe, szyny metalowe, zawory metalowe inne niż części maszyn, żyłki do wiązania metalowe, bębny metalowe do nawijania węży [niemechaniczne], metalowe
skrzynki na listy, metalowe skrzynki na klucze, metalowe skrzynki na narzędzia, pręty do spawania, metalowe stoły warsztatowe, metalowe materiały zbrojeniowe, altany metalowe, maszyny
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, majsterkowaniu, budownictwie i w robotach publicznych, maszyny i obrabiarki do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych, maszyny stosowane do pakowania i owijania, piły o napędzie innym
niż ręczny, narzędzia hydrauliczne, narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny budowlane,
maszyny powlekające, maszyny rozpylające, maszyny odlewnicze i do formowania, przetwórstwa, pompy, generatory elektryczności, turbiny do wytwarzania mocy, turbiny inne niż
do pojazdów lądowych, wkrętaki elektryczne, spawarki, elektrody do urządzeń spawalniczych, filtry [części maszyn lub silników], lampy lutownicze na gaz, przenośniki, regulatory jako części maszyn, ruchome schody i chodniki, nawijarki mechaniczne
do przewodów giętkich, urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, worki i torby wymienne do odkurzaczy, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, elektryczne urządzenia
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kuchenne do przygotowywania żywności [do celów innych niż
gotowanie], elektryczne urządzenia do zasuwania zasłon, maszyny do usuwania odpadów, silniki z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych, mechaniczne
narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, w tym narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
wyroby nożownicze oraz sztućce, przybory do manicure
i do pedicure, broń biała, ostrza -maszynki do golenia, maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, nożyczki, nożyce, ostrzałki, otwieracze do puszek
nieelektryczne, otwieracze do butelek, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, pasy
na narzędzia, pogrzebacze, pompki ręczne, pompy powietrza
o napędzie ręcznym, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rozdrabniacze
do warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne],
scyzoryki, szpachle [narzędzia ręczne], szpachelki dla artystów,
szczypce, kleszcze, szpryce do rozpylania środków owadobójczych, toporki, urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], miechy do kominków [narzędzia ręczne], urządzenia
i przyrządy: naukowe nie do celów medycznych, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej oraz energii ze źródeł odnawialnych,
skrzynki rozgałęźne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, chipowe nośniki danych, karty kodowane, pamięci
zewnętrzne, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, modemy i dekodery do odbioru programów telewizji kablowej, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, odzież ognioodporna, ochronna odzież robocza
chroniąca przed wypadkami i urazami, kaski zabezpieczające,
rękawice do ochrony przed wypadkami, maski ochronne, kable
i przewody elektryczne, kable koncentryczne, ładowarki do baterii, alarmy, dzwonki i gwizdki sygnalizacyjne, brzęczyki, analizatory powietrza, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
baterie elektryczne, diody świecące [LED], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne ściemniacze światła, etui na okulary i etui
na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
kartridże z grami wideo, magnesy dekoracyjne, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, pasy bezpieczeństwa, inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, osłony przeciwodblaskowe, urządzenia diagnostyczne nie do celów
medycznych, termostaty, bezprzewodowe stacje pogodowe,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia systemu GPS, urządzenia
zdalnego sterowania, wizjery do drzwi [judasze], systemy nadzoru wideo, wykrywacze dymu, wykrywacze ruchu, zamki elektryczne, interkomy, elektryczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi i bram, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, znaki cyfrowe, znaki, świecące, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe oraz
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oprawy oświetleniowe, latarki, oświetlenie choinkowe, zapalniczki i zapalarki, instalacje do oczyszczania i uzdatniania wody,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do oczyszczania i sterylizacji powietrza, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, systemy HVAC -ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, nawilżacze i odwilżacze powietrza, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, łaźnie parowe, sauny
i wyposażenie spa, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, akcesoria łazienkowe, aparatura destylacyjna, świecące numery na domy, zawory do rur, zawory
termostatyczne - części instalacji grzewczych, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, traktory ogrodowe do transportu, ogrodowe wózki na węże
do podlewania, silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrycia
wózków dziecięcych, wózki napędzane siłą ludzką, wózki na zakupy, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, wyroby artystyczne z metali szlachetnych i ich stopów, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, szkatułki, etui, pudełka oraz futerały na przyrządy
chronometryczne oraz wyroby biżuteryjne, breloczki oraz kółka
na kluczy, mapy, plany drukowane, albumy, plakaty, serwetki
i chusteczki papierowe, obrusy papierowe, ręczniki papierowe,
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, materiały dla artystów, do rysowania
i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, pędzle, wałki malarskie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały filtracyjne z papieru, maty
papierowe, osłony z papieru na doniczki, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki
i przewody giętkie, niemetalowe, dźwiękoszczelne materiały,
farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
gumowe ograniczniki do drzwi i do okien, kit, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych i do rur sztywnych, łączenia cylindrowe, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw
sztucznych, materiały filtracyjne - półprodukty w postaci pianki
lub folii z tworzyw sztucznych, materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, niemetalowe osłony do rur, ognioodporne materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, torby - koperty, woreczki z gumy do pakowania, uszczelki do rur, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, skóra i imitacje
skóry, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, balustrady niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe,
konstrukcje budowlane niemetalowe, drzwi i okna niemetalowe, żaluzje, rolety, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
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lub marmuru, grobowce -pomniki niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, skrzynki na listy niemetalowe, słupy niemetalowe, moskitiery niemetalowe, obudowy kominków, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, palisady i ogrodzenia niemetalowe,
parapety okienne niemetalowe, podłogi niemetalowe, płyty
pamiątkowe niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub
marmuru, profile niemetalowe dla budownictwa, ptaszarnie
niemetalowe, rusztowania, szkło budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, trampoliny
niemetalowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone
kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty
bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub
transportu, boje cumownicze, budy dla psów, chodziki dla dzieci, czopy niemetalowe, dekoracje wiszące, domki dla ptaków,
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna
lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, haczyki na ubrania, niemetalowe, haki do zasłon,
karimaty, karnisze, kojce, kołki niemetalowe, korki, kosze niemetalowe, kółka do kluczy niemetalowe, kółka do zasłon niemetalowe, materace, beczki niemetalowe, numery domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki do drzwi i do okien, niemetalowe
ani niegumowe, osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, osprzęt
niemetalowy do mebli, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, poduszki, posłania dla zwierząt domowych,
postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, skrzynie na narzędzia,
niemetalowe, puste, skrzynki lęgowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla
kotów, szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, taśmy drewniane, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie i wikliniarskie, wywieszki
z drewna lub tworzyw sztucznych, zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zawory,
niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli
malarskich, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa stołowa,
przybory kuchenne, naczynia do gotowania, smażenia i pieczenia, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, czajniki
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, korkociągi, filtry do kawy nieelektryczne, przybory do makijażu,
klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klatki i transportery dla
zwierząt domowych, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze
na śmieci, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, łapki na insekty, łyżki do butów, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki do użytku domowego, ręczne, nici
dentystyczne, osłony na doniczki nie z papieru, doniczki i skrzynki na kwiaty, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania
owadów, piknikowe koszyki z naczyniami, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, prawidła do butów,
przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przybory toaletowe, rękawice do użytku domowego i do prac ogrodniczych, rozpylacze zapachowe, ruszty kuchenne, skarbonki, spryskiwacze, ter-
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raria domowe [uprawa roślin], urządzenia do odwaniania
do użytku osobistego, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, zraszacze, liny i sznury, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, plandeki, siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub
syntetycznych, drabinki sznurowe, hamaki, przykrycia maskujące, runo, woreczki do prania wyrobów pończoszniczych, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony
i kotary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi
z materiałów tekstylnych lub z tworzyw sztucznych, moskitiery,
pokrowce na meble, ręczniki i ściereczki tekstylne, śpiwory,
odzież, obuwie i nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany,
chodniki - kilimy, maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, draperie nietekstylne, darń sztuczna,
tapeta, maty gimnastyczne, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
sprzęt do gier wideo, surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje
dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, darń naturalna, drewno
nieobrobione, kora surowa, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny
suszone do dekoracji, ściółka dla zwierząt, 36 pośrednictwo
w umowach kredytowych i w udzielaniu pożyczek na zakupy
ratalne, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie gruntami, wynajmowanie gruntów i pośrednictwo w tym zakresie, 37 usługi remontowo-budowlane, montaż okien i drzwi, montaż ogrodzeń,
montaż paneli podłogowych i ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż mebli, montaż urządzeń grzewczych, montaż
wyposażenia kuchennego, montaż żaluzji i rolet, montaż konstrukcji budynków, montaż izolacji w budynkach, montaż instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, 39 transport,
dostawa towarów, składowanie i pakowanie towarów.

Nr ZT15/2017

farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze,
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania,
dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy,
napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki
żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze
smaku żywności.
(210) 468661
(220) 2017 03 08
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) SweetVim
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, 30 aromaty
do żywności, aromaty do napojów, aromaty do produktów
mleczarskich, aromaty do wsadów owocowych, aromaty
do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, aromaty do zup
i dań gotowych, aromaty do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, aromaty do sosów, aromaty do marynat, oleju i octu,
aromaty do przetworów owocowo-warzywnych, aromaty
do przekąsek suchych, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne.
468668
(220) 2017 03 09
SZLASA BARBARA BAMAR
MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszawa
(540) NOWA KLINIKA
(210)
(731)

468646
(220) 2017 03 09
KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) RANISILVER KADEFARM

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.13.22
(510), (511) 16 czasopisma - periodyki, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach.
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.25, 26.04.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety,
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne
do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty

468671
(220) 2017 03 09
SZLASA BARBARA MAŁGORZATA BAMAR
MARKETING-WYDAWNICTWO, Warszawa
(540) KLINIKA PEDIATRYCZNA

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma - periodyki, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
41 udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line niepobieralnych.
468672
(220) 2017 03 09
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR,
Bydgoszcz
(540) SOPUR

(210)
(731)
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do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, soda krystaliczna do czyszczenia, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda lawendowa, woda perfumowana, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, mydło migdałowe, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do samoopalania [kosmetyki],
terpeny [olejki eteryczne], wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetyczny.
(210) 468678
(220) 2017 03 09
(731) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź
(540) Campport Twoja Przystań

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.05.09
(510), (511) 2 preparaty chemiczne do konserwacji, barwienia, ozdoby i ochrony drewna, materiałów drewnopochodnych, oklein naturalnych, ceramiki i szkła: bejce, lakiery, barwniki, pokosty, patyny, produkty na bazie olejów i wosków,
korektory, koncentraty i rozcieńczalniki do modyfikacji właściwości bejc i lakierów.
(210) 468674
(220) 2017 03 09
(731) TALARCZYK EWA STUDIO, Szczecin
(540) esent.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 26.13.25
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty
[olejki eteryczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, esencje eteryczne, kamień ałun [środek ściągający],
kora mydłoki (kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy do rozjaśniania skóry, środki do usuwania lakieru, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydła, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki eteryczne, olejki toaletowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie targów, wystaw, konferencji, spotkań, wyjazdów w celach
handlowych, reklamowych marketingowych, promocyjnych,
organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych, reklamowych,
marketingowych, administrowanie i zarządzanie hotelami,
39 usługi agencji i biur turystycznych, usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), planowanie i organizowanie podróży, wycieczek, wyjazdów, obozów, kolonii, usługi
rezerwacji podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów, miejsc zwiedzania, usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych
i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedzanie
turystyczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera,
organizacja wyjazdów turystycznych, wakacyjnych, biznesowych, integracyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, 41 usługi
związane z organizacją wypoczynku i rekreacją, organizacja
wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych, wczasy, kolonie
i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edukacyjne,
szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych, szkolnych,
integracyjnych, szkoleniowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, organizowanie spotkań w zakresie rozrywki, organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów, sympozjów,
kongresów, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
organizowanie koncertów, widowisk, wystaw, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, rekreacyjnego, usługi szkoleniowe i instruktażowe, 43 usługi hotelarskie
i restauracyjne, prowadzenie hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych,
kempingów, obiektów noclegowych, usługi zakwaterowania
świadczone przez obozy turystyczne, usługi związane z rezerwacją pokoi w hotelach, hostelach, pensjonatach, ośrodkach
wczasowych, ośrodkach rekreacyjno-sportowych, kwaterach
prywatnych, obiektach noclegowych, organizowanie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi
restauracyjne, prowadzenie barów, kantyn, kawiarni.
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468682
(220) 2017 03 09
FLORALAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stanisławów Pierwszy
(540) ROBI
(510), (511) 6 metalowe złączki i szybko złączki do rur, 7 kosiarki
spalinowe, elektryczne kosiarki do trawników, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, 8 narzędzia i przyrządy
ogrodnicze, w tym ręczne kosiarki ogrodnicze, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane]
rolnicze, 9 automatyczne dozowniki nawozów, sterowniki elektroniczne do włączania i wyłączania dopływu wody, 11 dozowniki do nawozów do nawożenia podczas nawadniania, zawory
do włączania i wyłączania dopływu wody, systemy zraszające
do nawadniania, zraszacze ogrodowe [automatyczne], zraszacze
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, zraszacze [automatyczne] do instalacji pod ziemią, końcówki wylotowe
rozpylające do nawadniania, dyfuzory nawadniające kropelkowe
[urządzenia nawadniające], systemy nawadniania kropelkowego,
12 wózki do transportu i przechowywania węży, taczki, 17 węże doprowadzające wodę do podlewania, złączki niemetalowe i szybko
złączki rur, elementy przyłączeniowe węży, rury giętkie z tworzyw
sztucznych do systemów nawadniania, 19 rury sztywne z tworzyw
sztucznych dla systemów nawadniania, 21 zraszacze, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, mikro-zraszacze, dysze do węży,
spryskiwacze, doniczki i skrzynki na kwiaty i rośliny, pułapki na gryzonie, elektryczne i nieelektryczne pułapki na owady.

(210)
(731)

468707
(220) 2017 03 10
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) RONDA
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne, 10 artykuły antykoncepcyjne, przyrządy do celów antykoncepcyjnych,
krążki maciczne do antykoncepcji.

(210)
(731)

468708
(220) 2017 03 10
STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania
(540) ROZPIESZCZALNA
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
kawa nienaturalna, kawa aromatyzowana, czekoladowa
kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa bezkofeinowa,
mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, napoje na bazie kawy,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, ziarna kawy.
(210)
(731)

(210) 468722
(731) TIAN CILAI, Bielawa
(540) TIAN HOUSE

(220) 2017 03 10

Nr ZT15/2017

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.06, 26.04.22
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi ogródków piwnych, usługi cateringowe, usługi barowe, usługi w zakresie
bankietów.

468753
(220) 2017 03 13
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) REDUKWAS
(510), (511) 1 węglan wapnia, środki chemiczne do fermentacji wina.

(210)
(731)

(210) 468760
(220) 2017 03 13
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Inwestor mobile
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

468791
(220) 2017 03 13
VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łochowo
(540) poranasen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
preparaty witaminowe, leki ziołowe i lecznicze preparaty
ziołowe, wywary ziołowe dla celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbaty lecznicze,
nalewki, wywary i wyciągi do celów leczniczych, balsamy
ziołowe do celów leczniczych, mieszanki ziół do kąpieli,
do celów leczniczych.
(210)
(731)

468813
(220) 2017 03 13
ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Śląska Prohibicja
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210)
(731)

(210) 468816
(220) 2017 03 13
(731) Maison Batat Inc., Montreal, CA
(540) OUR GENERATION
(510), (511) 28 lalki, meble dla lalek i akcesoria dla lalek,
mianowicie pościel, artykuły gospodarstwa domowego,
urządzenia, akcesoria domowe, zestawy naczyń, zestawy
kuchenne, zestawy jedzenia do zabawy, zestawy akcesoriów szkolnych, lampy, dywany, zasłony, podłogi, wykładziny i komputery do domków dla lalek, ubranka dla lalek
oraz sprzęt sportowy i turystyczny dla lalek, mianowicie
rowery, namioty oraz zestawy akcesoriów kempingowych,
zestawy rekreacyjne dla lalek, mianowicie kręgielnie, klasy szkolne do zabawy, kuchnie do zabawy oraz lodziarnie
do zabawy.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

463676, 463677, 466226, 468171, 468314, 468333, 468611, 468753

2

468672

3

462534, 462535, 463506, 463676, 463677, 466128, 466130, 466131, 466132, 466226, 466243, 466244, 467192,
467315, 467322, 467402, 467495, 467648, 467740, 467742, 467744, 467820, 467823, 468349, 468413, 468674

4

467119, 467120, 467121

5

462534, 462535, 463506, 463676, 463677, 466128, 466130, 466131, 466132, 466178, 466985, 467192, 467315,
467322, 467495, 467546, 467740, 467822, 467857, 467980, 468113, 468118, 468121, 468171, 468270, 468294,
468380, 468403, 468413, 468646, 468661, 468707, 468791

6

466587, 466589, 466743, 468611, 468682

7

461586, 464801, 465373, 466587, 466589, 467389, 467514, 467656, 468349, 468611, 468682

8

468682

9

459220, 464016, 464018, 465381, 465630, 465631, 465757, 465803, 466547, 467059, 467111, 467188, 467407,
467468, 467484, 467656, 467871, 467913, 467916, 467917, 468017, 468043, 468159, 468169, 468180, 468182,
468183, 468275, 468286, 468316, 468325, 468328, 468329, 468331, 468401, 468402, 468458, 468610, 468619,
468645, 468682, 468760

10

455046, 462534, 462535, 466128, 466130, 466131, 466132, 467921, 468082, 468707

11

468171, 468611, 468682

12

461586, 467656, 467678, 467849, 468266, 468611, 468682

14

462316, 466632, 468017

16

459220, 463952, 465381, 465630, 465757, 466677, 466735, 467059, 467061, 467063, 467111, 467470, 467870,
467979, 468017, 468159, 468182, 468183, 468199, 468401, 468402, 468645, 468668, 468671

17

461586, 464748, 464750, 464752, 464768, 468682

18

466503, 466632, 467191, 467469, 468017, 468068

19

466735, 467063, 468171, 468611, 468682

20

466388, 466769, 467191, 467469, 467557, 467849, 468082, 468090, 468414, 468609

21

459220, 466769, 467656, 467678, 468017, 468068, 468200, 468251, 468682

22

459220

24

468082

25

459220, 465786, 466503, 466632, 466849, 467108, 467469, 467656, 467871, 467972, 468275, 468276, 468335,
468336

28

465786, 466279, 467138, 467656, 467678, 468082, 468121, 468198, 468415, 468536, 468816

29

461344, 465924, 466243, 466578, 466769, 466808, 466810, 466991, 467045, 467074, 467516, 467522, 467589,
467662, 467835, 468354, 468413

30

461344, 463506, 465924, 466243, 466515, 466516, 466517, 466518, 466578, 466769, 466808, 466810, 466844,
466991, 467015, 467074, 467111, 467662, 467665, 467775, 467835, 467971, 468124, 468145, 468240, 468413,
468661, 468708

31

461344, 466578, 466769, 466808, 466991, 467546, 468121, 468350, 468413

32

465911, 466243, 466578, 466769, 466808, 466810, 466991, 467074, 467772, 468133, 468271, 468478

33

466578, 466808, 466810, 467544, 468356

34

466745, 466808, 466810, 467410, 468017
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Nr ZT15/2017

1

2

35

455046, 459220, 462316, 463506, 464453, 464815, 464818, 465631, 465757, 465786, 465803, 466226, 466394,
466503, 466514, 466515, 466516, 466517, 466518, 466677, 466735, 466808, 466810, 466844, 466849, 467045,
467061, 467074, 467111, 467119, 467120, 467121, 467152, 467191, 467365, 467389, 467391, 467392, 467407,
467468, 467470, 467484, 467542, 467557, 467650, 467694, 467725, 467788, 467849, 467851, 467857, 467870,
467874, 467972, 467977, 467979, 468017, 468116, 468159, 468169, 468180, 468182, 468183, 468220, 468248,
468256, 468278, 468291, 468295, 468314, 468356, 468364, 468401, 468402, 468409, 468418, 468458, 468468,
468536, 468576, 468645, 468646, 468668, 468671, 468678

36

464453, 464815, 464818, 466514, 466735, 467061, 467119, 467120, 467121, 467365, 467631, 467685, 467810,
467851, 467870, 467874, 468077, 468078, 468328, 468329, 468331, 468610, 468645, 468760

37

464453, 466514, 466587, 466589, 466735, 467059, 467063, 467119, 467120, 467121, 467365, 467694, 468171,
468220, 468256, 468266, 468286, 468349, 468458, 468468, 468543, 468610, 468645

38

465803, 466547, 466677, 468116, 468159, 468180, 468182, 468183

39

460738, 465381, 466015, 466514, 466735, 467119, 467120, 467121, 467851, 468107, 468220, 468399, 468400,
468543, 468645, 468678

40

465924, 467045, 467111, 468090, 468418

41

459220, 460738, 464453, 464586, 464815, 464818, 465381, 465630, 465757, 465786, 465803, 466015, 466394,
466514, 466632, 466677, 466844, 467061, 467111, 467119, 467120, 467121, 467152, 467407, 467453, 467484,
467631, 467650, 467725, 468043, 468107, 468159, 468180, 468182, 468183, 468371, 468401, 468402, 468468,
468536, 468538, 468642, 468671, 468678, 468813

42

455046, 460738, 464453, 464801, 464815, 464818, 465631, 465757, 466394, 466514, 466547, 466735, 467063,
467152, 467407, 467484, 467557, 467694, 467913, 467916, 467917, 468159, 468180, 468182, 468183, 468286,
468349, 468364, 468416, 468458, 468548, 468610

43

460738, 465064, 465381, 465844, 465924, 466242, 466769, 467061, 467119, 467120, 467121, 467453, 467542,
467631, 467725, 467851, 467969, 467971, 467991, 468107, 468145, 468291, 468298, 468354, 468371, 468536,
468678, 468722, 468813

44

455046, 464586, 464615, 465786, 466015, 466735, 466825, 467152, 467470, 467543, 467631, 468314, 468350,
468358, 468642

45

464453, 464815, 464816, 464818, 465757, 465803, 466735, 468159, 468182, 468183

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

... uznawany za najlepszy!
KIELCE Majonez KIELECKI z czosnkiem
A4U
AA ALU FREE
AA Intymna Harmony MED+
AA Intymna Optima MED +
ABV TECHNOLOGY
ACORD
ADAMANT ADAPTED FOR YOU
agent max świeża cytryna
agilla
AL-FA QUALITA ‘ITALIANA
amber life
AMLOTORIN
AQUA PARK WESOLANDIA
ARC ONE
ARCHIPELAG PL
aril lovely raspberry
Asistico
Autotua
B. J. Pawłowski Miody Polskie
tradycja pszczelarska od 1921 roku
B17
BABY ECOLOGICA BY ANN
BAKER TILLY
BAKER TILLY
BAKER TILLY
bassau
baumalog
BEACHSAND
BEZKWAS BK
BIELENDA MAGIC PEEL
BIGMAN bigman blue new b.m
biosens
BIVENIS
bizquiz
bizQuiz
BRICOMAN ZAWSZE GDY BUDUJESZ
I REMONTUJESZ
BY ANN
Campport Twoja Przystań
CHOCOFFEE
Chyży Chips
Chyży Ryż
contrix

468240
468543
467315
467322
467192
468116
467108
467871
467402
468068
467389
462316
468270
468538
467410
467063
467495
468043
468266
467015
467453
466244
464815
464816
464818
468171
466587
468409
463952
467648
468276
468286
466132
467407
467484
468645
466243
468678
467971
467662
467665
464453

COPIO
Coto baby
cube itg
delcane
DELIKATESY ZAWSZE NISKIE CENY
S.KUBIK 24h przyjazne sklepy
DELLIGENT
DEMO
DENTONET.PL
dexamecine
Di Zaza
DIOL
DOBRO dobro
DOLLO
DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY
DOM HERBATY
DOMOPROFI
DORZOMA
DUKAT
eBUS Monitor Electric Fleet Management
ECOLLIN
ENERGY TO LIVE
esent.pl
Estrinel HA
euroKorona
Europlast
extradom
Największe Biuro Projektów Domów
F7pro
facetaria.pl
Feninsien
FISZKA
FLOSTRUM
foodfakty
GALAN LOGISTICS
GALAN LOGISTICS
GASTRO PUR VC 642
glorio
GLUTATIOL S
H
HERBAVET
HIPOKRATES CENTRUM MEDYCZNE
HQPRINT4U powered by GLASS-SERVICE
iCHANGE
Indomie

468418
467849
468180
467191
466808
467857
465631
466394
468118
467775
467074
466242
468248
467650
468291
467694
466131
467468
468416
467656
464768
468674
466985
467392
467391
468364
467469
468576
467546
468354
468294
467977
468399
468400
467744
468609
468380
465630
463506
464615
468090
465786
468124
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1

interHouse Hotel
Inwestor mobile
JAPANA ZJADAM
K1
KAPIAS grupa
KELADERM
KIELCE Chrzan LUKSUSOWY
POCZUJ MOC ! aż 70% CHRZANU
Kill The Devil Hill
KLIK
klik
KLINIKA PEDIATRYCZNA
KLUB OPA GRECOS !!!
KLX BROKER UBEZPIECZENIA
KLX Broker
KOLPORTER
kontrola cukrzycy bez kompromisu
Kosmowski Doskonałość to proces
LANDGRAF
LEI food & drinks
LEJDIS
LEPIDOCIDE
LISmart
LODOWATO
LOMBARDOO
Love
M MATI COLA
M MERCURY
Mamma Mia GELATO ARTIGIANALE
MANZANA
Marco Morgani
MARS MEBLE TAPICEROWANE
MATAJA
Matio
MAYER
Mcintosh CHEMISTRY BETWEEN US
medonet Zdrowie w twoich rękach
medonet
MERRY
METCREAN
mikromania
MIODOSYTNIA PODLASKA
MISIOBRANIE
MORSOWISKO - DOM MORSA
mTree Medical Solutions
Mucoscope
MUMU
MUMU
mVenture
N-423970
NANO 4 GEar

Nr ZT15/2017

2

1

2

465064
468760
466844
467810
468350
467980

NEPNAL
NEVERENDING STORY
NICCOLO GIOVANNI
NIERDZEWNI antykorozyjny styl życia
NOVAPACK
NOWA KLINIKA
NOWOCZESNA STODOŁA
NUMOCO
NUTRI FOODS
O’Canis NEW PRODUCTS WITH A TASTE
OF NATURE
OD 1952 z Kruszwicy ZWYKŁA
Do gotowania, pieczenia, smażenia
onet
OSIEDLE FORMA
OUR GENERATION
P BOZON RECORDS
PDM PROSTO DO METKI OUTLET
Pilli HEALTHY SLEEP
PIZZA & BISTRO BZIK
PKS NOVA
POL.TOW.TATRZAŃSKIE 1873
POLSKIE PRZYSMAKI MIĘSO I WĘDLINY
poradnikzdrowie.pl zdrowie
poranasen
POSTEPU 14
POWERSPORT
PRO infantis 2017
propoint PROFESSIONAL POINT OF VIEW
propoint
PRZYCHODNIA PORTOWA
Q INiG
r. Flow
r. HEAT
RAJDOWO 4X4
RANISILVER KADEFARM
REDUKWAS
Reneé girls stuff only
RIP IT
ROBI
ROHHE
RONDA
ROTADRIL
ROZPIESZCZALNA
SACHAROBLOCKER kompleks morwy białej
i czarnej
San Escobar
SEIDEL-PRZYWECKI
SIMIT EVI
SIMPLY CARE
SKANDICA
SmartGym FITNESS ACCESSORIES

466128
467544
468275
459220
467514
468668
467059
467972
461344

467589
468371
463676
463677
468671
465381
468077
468078
467061
464586
468220
468251
466991
466825
468113
465757
468145
467874
466547
468478
467188
465924
467542
468316
466388
465844
468349
467979
466226
468182
468159
468198
466130
467543
468356
467788
467991
455046
467921
468335
468336
467685
461586
464801

468121
467516
468183
466735
468816
466632
466503
468082
467725
466514
460738
467045
466677
468791
467870
468536
468642
467917
467916
467152
468548
464750
464752
468295
468646
468753
466849
465911
468682
464748
468707
465373
468708
466178
466578
468401
467969
468325
467557
468415

69

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

smartSil
SMOOTH COFFEE
KAWEPALE ESTABLISHED 2014
SOPUR
SPECJALISTYCZNY SKLEP
Z ALKOHOLEM WIELBŁAD
CZŁOWIEK NIE WIELBŁĄD NAPIĆ SIĘ MUSI
spektrum
spray-sen
spraysen
STATSCORE SPORTS.DATA.TECHNOLOGY
STOP KLATKA
SweetVim
SWOJA MĄKA
SZYNKA BABCI BASI
Śląska Prohibicja
T & T PROENERGY twoja energia ze słońca
TAIRON Turystyka Aktywna
i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych
Tao Tao harmonia smaków
TAPESTRY
Technologia CA/CA 2 lata gwarancji
Lipski AkumaX Classic
Technologia CA/CA 3 lata gwarancji
Lipski AkumaX Premium
TIAN HOUSE
TIME TREND
TOTTI
touchme
TREKER
TRETUSSIN
TwinTower

Nr ZT15/2017

2

1

2

468314

TWISTCAR
Useful Design UD
V VESTORIA
VC 500
VC 535
VC 550
VC 572
VC 573
ViBa-MED
VIFON CITY www.vifoncity.com
VIFON CITY www.vifoncity.com
VIFON CITY
VitaFarm
W Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
W Wawel Feeling better, doing better
W Wawel
W
WarsawlNK
WERONI
WODNE-TRIKI KORALIKI
WOODCAMP
WYDAWNICTWO Seidel Przywecki
Spółka z o.o.
XIR Energy Drink
ZAZU
ZBÓJ BIJE W DEKIEL
Zdrowit
Z-ESD
ZĘBIEC
ZupKultura więcej niż zupa

467138
468414
467365
467820
467822
467740
467742
467823
468256
467119
467121
467120
468413
466515
466516
466518
466517
468358
468200
466279
468107

467111
468672

466810
468169
462534
462535
465803
467851
468661
468278
467522
468813
468610
466015
466769
467631
464016
464018
468722
468017
468199
468619
468468
468403
466589

468402
468271
467772
468133
467470
468333
468611
468298

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.
1336208

dura-tiles
CFE: 07.15.09, 26.04.01, 29.01.13

19

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

Klasa
towarów

19

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1336208

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.
720853
973198
1308443
1314763
1335392
1335407
1335415
1335433
1335482
1335483
1335499
1335502
1335525
1335537
1335573

UEFA EUROPEAN UNDER-21
CHAMPIONSHIP (2017 03 07)

9, 12, 14, 16, 18,
25, 28, 30, 32,
41, 42

ALUTILE (2016 12 26)
CFE: 27.05.17
OMNI BIOTIC (2016 11 02)
TOYBOX (2016 11 16)
CFE: 02.05.01, 27.05.17, 29.01.15
Mondial (2016 12 16)
CFE: 01.05.01, 26.04.02, 27.05.24,
28.01.00, 29.01.15
CARS CAR REFINISH SYSTEM
(2016 08 01, 2016 02 03)
CFE: 26.04.02, 27.05.10, 29.01.13
KONFULON (2016 09 21, 2016 04 18)
CFE: 27.05.01
DIGITRONIC (2016 10 06)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
INSPIRING TUNISIA (2016 11 29)

6
3, 5, 45
28, 30
34

1, 2, 3
9
9
16, 35,
38, 39

help and hope (2016 07 29, 2016 07 27)
CFE: 02.05.01, 27.05.10, 29.01.12
16, 25, 28, 35,
36, 39, 41, 44
Light Mondial (2016 12 16)
CFE: 01.05.01, 26.04.02, 27.05.10,
34
28.01.00, 29.01.15
5 DAZZLING HOT (2016 07 28)
CFE: 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
ZT Ziya since 1970 Korse & Dizlik & orap
(2016 11 18)
CFE: 01.03.01, 26.11.14, 27.05.17, 29.01.13
25
SPARTER (2016 08 01, 2016 04 06)
7, 35, 42
RTAKO (2016 05 08)
CFE: 27.05.01
9

1335667
1335707
1335725
1335732
1335743
1335762
1335795
1335859
1335875
1335919
1335962
1335986
1336027
1336068
1336075
1336103
1336111
1336134
1336147

Seven Bees (2016 08 03)
30
minikoioi (2016 11 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
10
ALEGRIA (2016 12 20)
30, 35
WARRIOR (2016 12 15)
CFE: 27.05.01
13
Grand Cavalier (2016 12 22, 2016 12 20)
CFE: 27.05.01
33
ROBOCASH (2016 10 17)
36
LEFA (2016 11 14)
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 28.03.00
7
JAPANIKA (2016 11 15, 2016 10 31) 30, 35, 43
ALBOND (2016 05 24)
CFE: 04.03.09, 27.05.01, 29.01.13
6, 35
CARECLOUD (2016 09 27)
42
Janina Curved (2016 12 07,
14, 18, 25
2016 09 02)
AYKUR (2016 10 17, 2016 10 03)
CFE: 05.03.15, 25.03.01, 27.05.24,
30, 32
29.01.13
huqqabaz (2016 11 02)
43
P.I.T. (2016 11 09)
CFE: 26.01.16, 26.13.25
6, 7, 12
VIDESTIN (2016 10 27, 2016 10 21)
CFE: 28.05.00
5
DISTIL. NO9 (2016 12 16, 2016 12 15)
CFE: 02.01.01, 25.01.10, 26.11.13,
33
27.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
THE CHEMICAL BARBERS (2016 12 27)
CFE: 02.01.01, 10.05.04, 27.01.01
3
DOCTOR BUBNOVSKY CENTRE
5, 9, 10, 16,
28, 35, 44
(2016 07 14, 2016 07 01)
GWC (2016 09 27)
CFE: 26.04.01, 27.05.01
34

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

11

1335407

2

2

1335407

3

1308443,

1335407,

1336111

5

1308443,

1336075,

1336134

6

973198,

1335875,

1336068

7

1335537,

1335795,

1336068

9

720853,

1335415,

1335433,

1335502,

10

1335707,

1336134

12

720853,

1336068

13

1335732
1335483,

1336134

1335573,

1336134

14

720853,

1335962

16

720853,

1335482,

18

720853,

1335962

25

720853,

1335483,

1335525,

1335962

28

720853,

1314763,

1335483,

1335502,

1336134

1335667,

1335725,

1335859,

1335986

1335725,

1335859,

1335875,

30

720853,

1314763,

32

720853,

1335986

33

1335743,

1336103

34

1335392,

1335499,

1336147

35

1335482,

1335483,

1335537,

1335762

36

1335483,

38

1335482

39

1335482,

1335483

41

720853,

1335483

42

720853,

1335537,

43

1335859,

1336027

44

1335483,

1336134

45

1308443

1335919

1336134

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.
460427
461643
461703
458062
461831
458654
461714
460617
457743
462938
463680

463154

TENGELMANN
WARENHANDELSGESELLSCHAFT KG
2017 01 10
35
EASYGROUP LIMITED
2017 02 07
35
FIT GMBH
2017 02 07
3, 5, 30
VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV
2017 02 07
34
ALOIS DALLMAYR KAFFEE OHG
2017 02 21
30
Esselunga S.p.A.
2017 02 21
5, 29, 30, 32, 35
LEK SPÓŁKA AKCYJNA
2017 03 06
5
TOMASZ JANICKI
NEW INK PROJECT
2017 03 14
2, 3, 8, 10, 35, 44
Sky International AG
2017 03 20
9, 42
SIRA INDUSTRIE S.P.A.
2017 03 20
11
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 16
1, 3, 5
BIOFARMA SAS
2017 03 23
5

461872
461451
462593

461873
463882
461664
463051
464710

463145
465821
460189

BSH Hausgeräte GmbH
2017 03 23
41, 43
PAGO INTERNATIONAL
GESELLSCHAFT MBH
2017 03 17
29, 30, 33, 43
NATUR PRODUKT ZDROVIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 20
5
BSH Hausgeräte GmbH
2017 03 20
41, 43
Apetito AG
2017 03 24
31
TEDI GMBH & CO. KG
2017 03 20
35
VFB LINGERIE, S.A.
2017 03 27
25
ŚNIEŻKA - INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 23
30
Fiesta Hotels&Resorts
2017 03 27
41
HalluxDuo
2017 03 21
44
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 01 10
1

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