Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Biulet yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2017

21

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 22 maja 2017 r.

Nr ZT21

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.
456476
(220) 2016 05 16
GALASIŃSKA ALEKSANDRA GALA-TOUR,
Świętochłowice
(540) SKI TOUROPERATOR galatour.pl
(210)
(731)

wody mineralne, 43 usługi w zakresie prowadzenia: restauracji, kawiarni, cukierni, barów szybkiej obsługi, kafeterii,
koktajlbarów, przygotowywanie dań na zamówienie, usługi
barowe.
457278
(220) 2016 06 02
CIA CONTENT IMPACT AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TEAM POLSKA

(210)
(731)

(531)

06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, w tym w szczególności: organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży, organizowanie transportu i podróży, organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], planowanie i organizowanie podróży,
planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, wycieczki (organizowanie -), 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym
w szczególności: rezerwacje hotelowe.
456942
(220) 2016 05 24
HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz
(540) Fito
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 30 ciastka, ciasteczka, pierniki, sucharki, herbatniki, wafle - wszystkie te produkty nadziewane, w tym
z udziałem galaretek owocowych, albo bez nadzienia,
wszystkie w polewie albo bez polewy, wyroby cukiernicze,
w tym na bazie migdałów, orzechów - wszystkie z udziałem aromatów owocowych lub bez nich, bądź zawierające
owoce, galaretki owocowe, cukierki jako słodycze, słodycze,
słodycze do ssania, chipsy, chrupki, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, nektary, nektary owocowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, soki
owocowo - warzywne, syropy owocowe, wody gazowane,

(531)

03.07.01, 03.07.19, 09.01.10, 24.07.23, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji
sportu, imprez sportowych, osobistości świata sportu, usługi
w zakresie promocji wolontariatu, fundacji i akcji społecznych oraz dobroczynnych, usługi polegające na promowaniu towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi
oraz osobistościami świata sportu, usługi doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public relations,
usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku mediów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, mediach drukowanych
i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi administracyjno-biurowe, usługi handlu on-line,
mianowicie zapewnianie prowadzenia platformy on-line dla
sprzedających i nabywców towarów i usług, internetowe
usługi handlowe polegające na tym, że sprzedający publikują oferty sprzedaży, a nabywanie i licytowanie oferowanych
produktów i usług odbywa się poprzez Internet w celu ułatwienia sprzedaży dóbr i usług przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług
umożliwiającej wystawianie ocen i komentarzy dotyczących
dóbr i usług oferowanych przez sprzedających, wartości i cenie dóbr i usług oferowanych przez sprzedających, działalno-
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ści sprzedających i kupujących, dostawy i ogólnego wrażenia dotyczącego transakcji, usługi przeszukiwalnej bazy
reklam dostępnej online zawierającej oferty sprzedaży internetowej dóbr i usług, usługi przeszukiwalnej bazy ocen dostępnej online przeznaczonej dla nabywców i sprzedawców,
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
przenośne odtwarzacze muzyki, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie,
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, usługi merchandisingu, usługi informacyjne z katalogów online, ogłoszeń drobnych, dotyczących społeczności wirtualnych, nawiązywania kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do zdjęć
oraz przesyłania obrazów i dźwięków jako dostarczanie informacji handlowych, 38 elektroniczna transmisja danych
i informacji, transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych lub Internetu,
transmisja danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online, transmisja
treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone przez dostawców
Internetu, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych
i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży
dóbr i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi pokojów rozmów (chatroomy) dla serwisów
społecznościowych, usługi transmisji danych i natychmiastowego przekazywania wiadomości, 41 publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez
Internet, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywki radiowej i telewizyjnej, prowadzenie za pośrednictwem Internetu
loterii, gier losowych i konkursów, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych dotyczących zainteresowań,
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kolekcji, handlu, sprzedaży, zakupów oraz aukcji internetowych i miejsc internetowej wymiany handlowej, usługi edukacyjne, w szczególności prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów w zakresie kupowania i sprzedawania za pośrednictwem
Internetu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub kupowaniu za pośrednictwem Internetu, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, filmów, spektakli, przedstawień, graficznych
elementów filmowych, nagrań audio i video, produkcja efektów specjalnych do filmów, telewizji i radia, nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, audiowizualnych, video, usługi dostarczania informacji dotyczących
edukacji, usługi sportowe, organizacja obozów i szkoleń
sportowych, usługi edukacyjne w zakresie sportu, usługi produkcji, organizacji, przygotowania i prowadzenia imprez
sportowych, w tym zawodów sportowych, usługi w zakresie
informacji sportowej, organizacja imprez i festynów dobroczynnych, szkolenia z zakresu public relations, świadczenie
usług społecznych i informacji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, samospełnienia,
autopromocji, 42 usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, prowadzenie serwerów
i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, programowanie
stron internetowych, hosting portali internetowych, usługi
naukowe i technologiczne i związane z nimi badania oraz
projekty, usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo rozwojowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, aplikacji komputerowych, aplikacji dla urządzeń
mobilnych i interfejsów do ich programowania, czasowe
udostępnianie online niepobieralnych programów komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i narzędzi
do ulepszania oprogramowania i aplikacji w dziedzinie
e-handlu, czasowe udostępnianie online niepobieralnego
oprogramowania dotyczącego e-handlu pozwalającego
użytkownikom prowadzenie internetowych transakcji biznesowych na portalach wymiany handlowej online poprzez
światową sieć internetową, konserwacja i aktualizacja oprogramowania dla osób trzecich, udostępnianie stron internetowych dających użytkownikom możliwość tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych zawierających określone
według wyboru użytkownika informacje w zakresie własności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw własności
intelektualnej prowadzonych w celu pomocy użytkownikom
w odpowiedzi na pytania z zakresu użycia przez osoby trzecie cudzych praw własności intelektualnej w ramach internetowej platformy wymiany towarów i usług, udostępnianie
dostępnej online internetowej tablicy ogłoszeń służącej
do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprzedaży towarów
i usług za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych statystycznych, ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi informacji meteorologicznych,
usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron
internetowych zawierających informacje, osobiste profile
i informacje zdefiniowane przez użytkownika, umożliwianie
korzystania z aplikacji oprogramowania poprzez witrynę sieciową, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych,
tekstów, grafik i danych, usługi komputerowe w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających
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informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników,
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne,
teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej
z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych, usługi ASP (application
service provider) obejmujące oprogramowanie umożliwiające wgrywanie, umieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie,
etykietowanie, blogowanie, współdzielenie lub udostępnianie w inny sposób nośników elektronicznych lub informacji
w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, 45 usługi
w zakresie wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci
społecznych i aranżowania randek oraz spotkań towarzyskich, świadczenie usług społecznych i informacji społecznych w zakresie pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz
działalności humanitarnej.
458024
(220) 2016 06 18
CHINA ENERGY RESERVE AND CHEMICALS GROUP,
Pekin, CN
(540) CERCG

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.15.01, 28.03.99
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, usługi agencji importowo
- eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wynajem dystrybutorów automatycznych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, księgowość, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 37 nadzór budowlany,
budownictwo, budownictwo portowe, wiercenie głębokich
szybów naftowych lub gazowych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, usługi stacji obsługi pojazdów, tankowanie i obsługa, usługi stoczniowe, pranie na sucho, instalowanie i naprawa wind, dezynfekcja, naprawa i konserwacja
skarbców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
ładowanie akumulatorów do pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, 39 transport, pakowanie towarów,
załadunek, wyładunek statków, transport morski, usługi
transportu samochodami silnikowymi, transport powietrzny, wypożyczanie pojazdów, składowanie, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, dystrybucja energii, organizacja wycieczek turystycznych, transport rurociągami, usługi
ratownictwa, obsługa śluz, usługi kurierskie, wiadomości lub
towary.
458072
(220) 2016 06 20
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Neckarsulm, DE
(540) wszystkiego dobrego. kaufland
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz wysył(210)
(731)
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kowej, także przez Internet oraz przez telezakupy w sektorach: jedzenia, półluksusowego jedzenia, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, produktów tytoniowych,
dietetycznego jedzenia, artykułów chemicznych, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, leków, towarów z sektora
zdrowia (tj. preparatów dietetycznych i suplementów żywnościowych, preparatów i artykułów leczenia dentystycznego, medycznych i weterynaryjnych preparatów i artykułów,
sprzętu do fizjoterapii, ochrony słuchu, medycznych i weterynaryjnych urządzeń i instrumentów, ortopedycznych urządzeń medycznych), artykułów higienicznych, preparatów
myjących, preparatów odnawiających, towarów do użytku
domowego (tj. pojemników do użytku w gospodarstwie domowym, przyborów do użytku w gospodarstwie domowym, przyborów do pieczenia, artykułów i wyposażenia
czyszczącego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych nie ujętych w innych klasach, przyborów kuchennych, pojemników
do przechowywania, towarów tekstylnych i tapicerskich
do użytku w gospodarstwie domowym, łazienkowych i toaletowych przyborów i artykułów, artykułów i wyposażenia
do prania, artykułów i wyposażenia do prasowania, towarów
do celów oświetlenia i ogrzewania do użytku w gospodarstwie domowym, towarów chłodzących do użytku w gospodarstwie domowym, instalacji sanitarnych, urządzeń piorących, urządzeń czyszczących), przyrządów kuchennych,
wyrobów szklanych nie ujętych w innych klasach, towarów
ceramicznych, towarów porcelanowych, towarów z tworzyw
sztucznych (tj. szczotek wykonanych z tworzyw sztucznych,
szyldów wykonanych z tworzyw sztucznych, uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych, znaków wykonanych
z tworzyw sztucznych, listew wykonanych z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, dzieł sztuki wykonanych
z tworzyw sztucznych, miniaturowych figurek wykonanych
z tworzyw sztucznych, osprzętu do schodów wykonanego
z tworzyw sztucznych, rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, tablic ozdobnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
figurek i statuetek wykonanych z tworzyw sztucznych, odbojników do drzwi wykonanych z tworzyw sztucznych, haczyków z tworzyw do podpinania zasłon, pudełek z tworzyw
sztucznych do ustawiania w stosy, szyldów wykonanych
z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli wykonanych z tworzyw sztucznych, osprzętu do drzwi wykonanego z tworzyw
sztucznych, rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, skrzyń
do przechowywania wykonanych z tworzyw sztucznych,
ozdób cukierniczych wykonanych z tworzyw sztucznych,
gałek drzwiowych wykonanych z tworzyw sztucznych, krawędzi do schodów wykonanych z tworzyw sztucznych,
rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, trofeów wykonanych z tworzyw sztucznych, modeli zwierząt wykonanych
z tworzyw sztucznych, modeli pojazdów wykonanych z tworzyw sztucznych, modeli figurek wykonanych z tworzyw
sztucznych, modeli samolotów wykonanych z tworzyw
sztucznych, wykonanych z tworzyw sztucznych modeli
przedstawiających bohaterów akcji, sztucznego jedzenia
wykonanego z tworzyw sztucznych, modeli w zmniejszonej
skali wykonanych z tworzyw sztucznych, ozdób z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, ozdób stołowych
z tworzyw sztucznych), artykułów z rynku budowlanego, artykułów do majsterkowania, artykułów ogrodniczych, artykułów budowlanych, artykułów związanych z działalnością
hobbystyczną (tj. klejów, farb, lakierów, barwników, świec
i knotów, nożyczek, szczypiec, nawlekaczy do nitek, materiałów artystycznych, materiałów do rysowania, piór, długopisów, ołówków, książeczek do kolorowania, papieru, kartonu,
artykułów biurowych, szczotek, sztalug malarskich, teczek
i folderów, kolorowych płynów dla dziecięcego rękodzieła,
towarów papierowych dla celów artystycznych, albumów
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fotograficznych, wzorów do haftowania, akwafort i sztychów, znaczków pocztowych, szablonów, naklejek, szpatułek, ceramicznych produktów do użytku w gospodarstwie
domowym, przędzy i nici do celów włókienniczych, elastycznych przędzy i nici, materiałów i artykułów włókienniczych,
koronek i haftów, wstążek i galonów, guzików, haczyków,
oczek [pasmanteria], igieł, sztucznych kwiatów, gier, zabawek, zestawów do budowania modeli), pojazdów, przyrządów do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, artykułów rowerowych, akcesoriów rowerowych, komputerów,
akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, towarów elektrycznych, towarów elektronicznych,
nośników do rejestracji dźwięku, nośników danych, nagranych płyt CD, nagranych płyt DVD, urządzeń multimedialnych, akcesoriów multimedialnych, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn (tj. maszyn do przetwórstwa metalu, drewna
i syntetyków, maszyn do przemysłu chemicznego, rolnictwa,
przemysłu górniczego, maszyn do produkcji tekstyliów, maszyn do produkcji napojów, maszyn konstrukcyjnych, maszyn pakujących oraz narzędzi do maszyn, silników (poza silnikami pojazdów do transportu naziemnego), komponentów
sprzęgieł i skrzyń biegów (poza pojazdami naziemnymi),
urządzeń do uprawiania roli innych niż operowane ręcznie,
inkubatorów dla jaj, automatów sprzedających, przyborów
elektrycznych i przyborów kuchennych, maszyn czyszczących parą, maszyn kuchennych, elektrycznych, elektrycznych mikserów do użytku w gospodarstwie domowym,
noży, noży elektrycznych, elektrycznych urządzeń kuchennych do siekania, mielenia, zgniatania i otwierania, elektrycznych otwieraczy do puszek, elektrycznych wyciskaczy soku,
młynków do kawy innych niż operowane ręcznie, młynków
do użytku w gospodarstwie domowym innych niż operowane ręcznie, ugniatarek mechanicznych, elektrycznej aparatury do izolujących tworzyw sztucznych, trzepaczek do ubijania
piany, elektrycznych, do użytku w gospodarstwie domowym,
maszyn tnących, maszyn do wyrobu makaronu, maszyn krojących chleb, maszynek do mielenia mięsa, elektrycznych
trzepaczek do jaj, przesiewaczy, elektrycznych tarek do warzyw, etykieciarek, maszyn do wyrobu napojów gazowanych,
maszyn i aparatury do polerowania, przenośnych obrotowych pras parowych do tkanin, maszyn do wyżymania prania, zmywarek, odkurzaczy, pralek, suszarek wirówkowych
[maszyny], polerek elektrycznych, maszyn prasujących, maszyn do szycia, napędów pedałowych do maszyn do szycia,
maszyn piorących pod ciśnieniem, kosiarek ogrodowych, pił
mechanicznych, rozdrabniarek odpadów, przemysłowych
maszyn czyszczących do dywanów, mebli i podłóg pod dywany, pił o napędzie innym niż ręczny, aparatury do spawania, napędzanych gazem narzędzi mechanicznych, elektrycznych maszyn wiercących, ładowalnych wiertarek,
wkrętarek akumulatorowych, części maszyn do przetwórstwa metalu, drewna i syntetyków, elektrycznych pistoletów
dozujących klej, podajników taśmy klejącej [maszyny], maszyn do zszywania, dynam, pistoletów dozujących farbę
w sprayu, zestawów dmuchawa tłokowa-silnik, generatorów
elektryczności, urządzeń podnoszących, maszyn i urządzeń
elektrycznych do polerowania nie do użytku w gospodarstwie domowym, przyrządów elektrycznych do polerowania butów, nożyczek elektrycznych, maszyn tłoczących, maszyn do regulowania, przemysłowych maszyn tnących,
dziurkarek, elektrycznych urządzeń do lutowania, maszyn
miażdżących, urządzeń do uprawiania roli i maszyn ogrodowych, pomp napowietrzających akwaria, urządzeń operujących windami, narzędzi, artykułów metalowych (tj. metali
nieszlachetnych i ich stopów, materiałów konstrukcyjnych
z metalu, przystosowanych do transportu budynków z metalu, materiałów metalowych do szyn kolejowych, kabli i dru-
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tów metalowych (dla zastosowań nieelektrycznych), wyrobów metalowych i małych elementów metalowych, rur
i rurek metalowych, sejfów, towarów z metalu, rud, wiązadeł
metalowych, metalowych zacisków do rur i kabli, metalowych słupów granicznych, nie świecących i nie mechanicznych, arkuszy i płyt blaszanych, arkuszy i płyt z blachy
stalowej, śrub metalowych, drutu ze stopów metali nieszlachetnych, poza drutem bezpiecznikowym, metalowych napinaczy drutu [zacisków naprężających] do małych przedmiotów z metalu, drucianej tkaniny, drucianej liny, nieelektrycznej
drucianej liny, lin z metalu, metalowego osprzętu do kanałów dla sprężonego powietrza, metalowych rurociągów zasilających, kołków metalowych, dysz, końcówek wylotowych
z metalu, wyrobów z metalu, żelaznych taśm (napinaczy
tychże) [zaciski naprężające], żelaznego drutu, kołnierzy metalowych, metalowych pojemników na skompresowany gaz,
gazy metalowej, uchwytów narzędziowych z metalu, nasadek pierścieniowych na uchwyty z metalu, metalowych
obejm do przenoszenia ładunków, haków z metalu, metalowych płytek dachowych (zaczepy do -), metalowych zawieszek do przenoszenia ładunków, kabli metalowych nieelektrycznych, metalowych klipsów do kabli, metalowych złączy
kabli, pudeł z metalu nieszlachetnego, pudeł z metalu, metalowych pudeł na narzędzia [puste], metalowych łańcuchów,
złączy metalowych do łańcuchów, klamer metalowych, metalowych palet załadowczych, metalowych stojaków do beczek, stopu łożyskowego, listew metalowych, rur metalowych, łańcuchów metalowych, pierścieni metalowych, okuć
metalowych, nakrętek śrub z metalu, nitów z metalu, metalowych palet załadowczych, metalowych palet transportowych, słupów metalowych, ołowianych plomb, metalowych
obręczy do beczek, metalowych skobli do drzwi, metalowych skobli w zamkach, metalowych pierścieni, rur metalowych, rur stalowych, rurek stalowych, rurek metalowych, rurociągów zasilających metalowych, metalowych rur rozgałęźnych
do kanalizacji, metalowych osłon do rur, metalowych kołnierzy do przyczepiania rur, metalowych złączek do rur, metalowych zamków bagażowych, metalowych zawiasów drzwiowych, metalowych zawiasów, uszczelek metalowych,
metalowych zaworów, innych niż części maszyn, metalowych nawijarek nie mechanicznych do węży giętkich, metalowych obejm do przenoszenia ładunków, nie elektrycznych
zamków metalowych, metalowych zamków dla pojazdów,
kłódek, kluczy, sprzączek z metali nieszlachetnych, zamków
sprężynowych, metalowych śrub, metalowych nakrętek śrub,
metalowych rolek, bloków innych niż do maszyn, zacisków
do naprężania, zacisków naprężających żelazne taśmy, zacisków naprężających metalowe taśmy, zacisków naprężających kable, szafek z metalu, taśmy żelaznej, drągów z metalu,
zatyczek z metalu, metalowych kołków ustalających, nasadek na laski metalowe, podpór metalowych, lin metalowych,
beczek metalowych, metalowych obręczy beczkowych, metalowych palet transportowych, metalowych podziałek,
podkładek metalowych, metalowych złączy do łańcuchów,
metalowych złączek do rur, metalowych zamknięć do pojemników, metalowych zamków do toreb, rękojeści narzędziowych z metalu, pustych metalowych pudeł narzędziowych, pustych narzędziowych skrzyń metalowych, okuć
metalowych, nasadek na laski metalowe), artykułów papierowych tj. nieprzepuszczających powietrza opakowań z papieru, nieprzepuszczających powietrza opakowań z kartonu,
toreb wykonanych z papieru pakowego, papieru, papieru
matowego, papieru powlekanego, papieru wchłaniającego,
papieru w masowych ilościach, papieru komputerowego,
papieru samokopiującego, papieru cienkiego, papieru celofanowego, papieru o strukturze plastra miodu, papieru woskowanego, papieru filtracyjnego, papieru offsetowego, pa-

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pieru opakowaniowego, papieru laminowanego, papieru
do celów rękodzielniczych, papieru pół przetworzonego, papieru do fotokopiarek, papieru do kaligrafii, papieru syntetycznego, papieru do rysowania, papieru wodoodpornego,
papieru świecącego, papieru kuchennego, papieru proofingowego, papieru ryżowego, papieru japońskiego, papieru
pergaminowego, papieru z recyklingu, papieru do przesyłania faksów, papieru gazetowego, papieru kalandrowanego,
papieru olejoodpornego, papieru do ksero, papieru fluorescencyjnego, papieru do chusteczek higienicznych, kalki kreślarskiej, papieru falistego, krepiny, papieru do kalkomanii,
bibuły, figurek z papieru, plakatów z papieru, papieru katalogowego, papieru termotransferowego, papierowych serwetek o wzorze koronkowym, ręczników papierowych, papieru
drukarskiego, etykiet z papieru, emblematów z papieru, śliniaków z papieru, papieru milimetrowego, papieru ilustracyjnego, papieru zawierającego mikę, papieru zeszytowego,
papierowych pudeł, papieru do wykładania półek, papieru
do otulania roślin, papieru kopertowego, papieru imitującego skórę, papieru samoprzylepnego, perfumowanych, papierowych wkładek do szuflad, papieru z miazgi drzewnej,
papieru do elektrokardiografów, papieru do kopiowania bez
kalki, kokard papierowych, papierowych podkładek pod
szklanki, papieru do radiogramów, papieru do origami, papieru na czasopisma, papieru serwetkowego, biurowych artykułów papierniczych, papieru do korespondencji, papieru
do etykietowania, papieru do wyściełania, ozdobnego papieru do zawijania, papieru do zawijania i pakowania, papieru przebitkowego, papierowych flag, flag z papieru, papieru
do pisania, papieru i kartonu, papieru do kreślenia [papier
milimetrowy jako produkt gotowy], papieru do drukarki laserowej, papieru termoczułego, mat papierowych, wyściełającego papieru do opakowań, papieru odpornego na pleśń,
podkładek stołowych z papieru, kartonowych pudełek
do pakowania, papieru do wyrobu papierów falistych, gumowanego papieru, papieru listowego z nagłówkiem, japońskiego papieru rękodzielniczego, materiałów do zawijania wykonanych z papieru, materiałów filtracyjnych z papieru,
reklamowych znaków papierowych, brązowego papieru
do zawijania, opakowań na żywność, tablic reklamowych
z papieru, serpentyn z papieru, papieru rolowanego do drukarek, japońskiego papieru [torinoko-gami], kalki maszynowej, papieru do maszyn rejestrujących, wyściełanych toreb
papierowych, papieru kwasoodpornego, papieru do maszyn
do pisania, afiszy z papieru, papieru na pocztówki, papierowych ręczników, składanych pudełek z papieru, papieru
do druku cyfrowego, papierowych toreb zakupowych,
przemysłowego papieru i kartonu, ściereczek do twarzy
z papieru, opraw do obrazów i zdjęć wykonanych z papieru,
materiałów papierowych rękodzielniczych, ręczników papierowych, ręczników papierowych do rąk, papieru do zawijania prochu strzelniczego, papieru listowego, bibułki do użytku jako materiału z papieru matrycowego (ganpishi),
bloczków do pisania, przemysłowych pojemników do pakowania z papieru, toreb na śmieci z papieru, podkładek do papieru do pisania, grubego japońskiego papieru [hoshogami],
chusteczek do twarzy z papieru, obrusów z papieru, szyldów
z papieru lub kartonu, papierowych toreb prezentowych, papierowych podstawek, papierowych podstawek na stół, papieru do zawijania książek, papieru na wizytówki [nieskończony produkt], papieru liniowanego [skończony produkt],
papierowych pojemników na śmietanę, banerów wystawowych z papieru, ozdób stołowych z papieru, stołowych serwetek papierowych, taśm z dekoracyjnego papieru (tanzaku), drukowanych papierowych tablic reklamowych, pudeł
z kartonu lub papieru, papieru metalizowanego do pakowania prezentów, papieru do pakowania prezentów, papieru
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na torby i worki, obwolut papierowych na książki, osłon z papieru na doniczki, tablic reklamowych z papieru lub kartonu,
papierowych kartek do robienia notatek, drukowanych materiałów do pakowania z papieru, papieru wykonanego
z morwy papierowej [tengujosi], papieru offsetowego
do drukowania broszur, pojemników magazynowych z papieru, wypełnienia z papieru lub kartonu, jednorazowych
produktów papierowych, toreb i artykułów do pakowania,
owijania i przechowywania papieru, afiszów, plakatów reklamowych, tabliczek z kartonu, kartonu plakatowego, plakatów papierowych lub kartonowych, kartek papieru [materiały piśmienne], papierowych artykułów piśmiennych,
artykułów biurowych, upominkowych artykułów piśmienniczych, artykułów papierniczych do pisania, wzmocnionych
etykiet do materiałów piśmiennych, pojemników na materiały piśmienne, etykietek z ceną, etykietek na upominki, drukowanych etykiet papierowych, zaczepów do kard indeksowych,
etykiet wysyłkowych, drukowanych etykiet bagażowych, samoprzylepnych etykiet drukowanych, etykiet papierowych
na bagaż, etykiet bagażowych z kartonu, kalendarzy, kalendarzy ściennych, drukowanych kalendarzy, kalendarzy adwentowych, kalendarzy na biurka, terminarzy rocznych, kalendarzy z kartkami do odrywania, katalogów, katalogów
traktujących o oprogramowaniu komputerowym, katalogów
sprzedaży wysyłkowej, wizytówek, płytek adresowych
do adresarek, ulotek), materiałów piśmiennych, druków, artykułów biurowych, materiałów hobbystycznych (tj. hobby
oraz farb, narzędzi malarskich, lakierów, świec, knotów, drutów metalowych do tworzenia wzorów kwiatowych oraz rękodzieła w formie biżuterii, nożyczek, ostrza do rękodzieła,
szpatuł malarskich, oprawek pierścieniowych, wyrzynarek,
wierteł, młotków, noży do rzeźbienia w drewnie, dłut, biżuterii oraz sztucznej biżuterii, zapięć, oczek, luźnych szklanych
korali, tworzyw sztucznych oraz drewna, papieru, kartonu,
opakowań, bloczków, ręcznie wykonanych pudeł, wełnianych kłębków do celów rękodzielniczych, pudełek z farbami,
klejów, profesjonalnych materiałów artystycznych, materiałów do modelowania, palet, sztalug, płócien, ram, pędzli
do malowania, ołówków, gumek do ścierania, gutaperki,
sklejek, drewna, częściowo przetworzonego drewna, towarów drewnianych, sitowia, wikliny, tworzyw sztucznych,
drewnianych misek, towarów szklanych nie ujętych w innych
klasach, porcelany, wyrobów z kamienia, doniczek, figurek
z terakoty, nici dziewiarskich, nici do szycia, nici do szydełkowania, nici dziewiarskich i do szycia do celów tekstylnych,
tkanin, artykułów tekstylnych i plecionych ubiorów, igieł,
igieł do szycia, szydełek do haftowania, drutów do dziergania, szpilek, pinezek, sztucznych kwiatów, wstążek i sznurówek, wstążek ozdobnych, galonów, koronek, cekinów, pereł),
artykułów dekoracyjnych (tj. oświetlenia dekoracyjnego
wnętrz, łapaczy snów, dzwonków wiatrowych, dekoracji wiszących, porcelany, suszonych kwiatów, zasłon z koralików,
przedmiotów szklanych, ozdobnych kokard, ozdobnych figur, ozdobnych rzeźb, suszonych roślin, ornamentów, pomników, figur i wyrobów artystycznych, a także artykułów
zdobniczych z materiałów takich jak drewno, wosk, gips lub
tworzywa sztuczne), artykułów sezonowych (tj. artykułów
zdobniczych na wiosnę, lato, jesień, zimę, tak jak ozdób
na Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielkanoc oraz
Halloween), artykułów świątecznych (tj. artykułów zdobniczych na śluby, urodziny, rocznice), artykułów na przyjęcia,
dekoracji tematycznych, artykułów szkolnych, aparatów fotograficznych, artykułów fotograficznych, akcesoriów fotograficznych, biżuterii, zegarków na rękę i zegarów, instrumentów muzycznych, towarów kaletniczych, siodlarskich,
mebli, towarów meblarskich, ubrań, obuwia, plecaków, akcesoriów (tj. akcesoriów do ubrań, towarów szytych oraz deko-

9

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

racyjnych produktów tekstylnych), okularów, parasoli, towarów tekstylnych, tekstyliów do użytku w gospodarstwie
domowym, pasmanterii, namiotów, plandek, artykułów podróżniczych, zabawek, artykułów sportowych, urządzeń
sportowych, urządzeń do fitness, artykułów rekreacyjnych (tj.
gier, zabawek, sprzętu sportowego, piłek do hokeja, piłek
sportowych, piłek do zabaw, artykułów gimnastycznych oraz
sprzętu do treningu ciała, kard do gry), artykułów kempingowych, artykułów dla zwierząt (tj. karmy dla zwierząt, obroży,
smyczy, uprzęży, legowisk zwierzęcych, ubrań zwierzęcych,
zabawek dla zwierząt, biżuterii dla zwierząt, misek na karmę,
produktów do pielęgnacji zwierząt, karm dla zwierząt, zaopatrzenia na podróż i na transport, pomysłów na prezenty
dla zwierząt), świec, paliw do oświetlania, paliw, rolniczych,
ogrodniczych i leśnych produktów, naturalnych roślin i kwiatów, nasion, karm i pasz dla zwierząt, ściółki dla zwierząt,
tworzenie zestawień wyżej wymienionych towarów dla osób
trzecich w celach sprzedaży, tworzenie zestawień towarów
dla osób trzecich w celach prezentacji, prezentowanie towarów w środkach przekazu w celach sprzedaży detalicznej,
organizowanie targów i wystaw w celach komercyjnych i reklamowych, przygotowywanie oraz przeprowadzanie targów i/lub wystaw w celach biznesowych i reklamowych,
agencje reklamowe, planowanie działań reklamowych, prezentacja firm w Internecie oraz w innych mediach, publikacja
druków (także w formie elektronicznej) w celach reklamowych, marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób
trzecich, reklama w radiu i w telewizji, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, marketing, usługi public relations,
reklama on-line w sieci komputerowej, rozlepianie plakatów
reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dla osób trzecich przez Internet, pisanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklamowanie przez sprzedaż wysyłkową, dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, broszur, druków, próbek), demonstracja towarów w celach reklamowych, prezentacja towarów
i usług, badanie rynku, organizowanie i przeprowadzanie imprez reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu,
sponsorowanie przez reklamowanie, wyszukiwanie danych
kontaktowych w celach reklamowych, reklama w Internecie
na rzecz osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej także w Internecie, rekrutacja personelu, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, obsługa
kadry w sprawach operacyjnych związanych z zarządzaniem
personelem, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla osób trzecich], aranżowanie
i podsumowywanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
także w zakresie e-handlu, usługi pośrednictwa w zakresie
kontraktów dla osób trzecich dotyczą kupna i sprzedaży towarów oraz wykonywania usług, w szczególności aranżowanie kontraktów telekomunikacyjnych, kontraktów dotyczących udostępniania dzwonków do telefonów, kontraktów
dotyczących wykonania prac konserwacyjnych i reperacji,
kontraktów dotyczących przesyłania kwiatów i roślin, kontraktów dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną,
usługi pośrednictwa w zakresie kontaktów dla osób trzecich
dotyczących wykonania usług szkoleniowych, usługi pośrednictwa w zakresie prenumerowania reklam osób trzecich, w szczególności prenumerowania czasopism, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie reklamowych i przemysłowych kontaktów, także w Internecie,
usługi pośrednictwa w zakresie kontaktów biznesowych,
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analizy kosztów wytworzenia, usługi w zakresie porównywania cen, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarządzanie w procesie zamówień zakupowych, kompilowanie informacji
na temat cen i informacji statystycznych w zakresie reklamy
i handlu, dostarczanie informacji na temat zagadnień zarządzania organizacyjnego i biznesowego związanych z handlem detalicznym, dostarczanie informacji na temat rynków
reklamy, punkty informacji konsumenckiej, fotokopiowanie,
dekoracja wystaw sklepowych, wynajem maszyn i wyposażenia biurowego, wynajem maszyn fotokopiujących, wynajem automatów do sprzedaży, wynajem stoisk handlowych,
projekt, organizacja i dokonanie namowy klienta oraz jego
zatrzymania, w szczególności drogą mailową, przez oferowanie zniżek, voucherów i/lub dodatkowych programów,
przeprowadzanie gier i konkursów z nagrodami jako środków reklamowych, przeprowadzanie dodatkowych i lojalnościowych programów jako środków zatrzymania klienta
w celach marketingowych, usługi w zakresie namowy klienta
i opieki serwisowej przez reklamowanie drogą sprzedaży
wysyłkowej, usługi call center, tj. usługi opieki serwisowej
przez gorące linie w obrębie przetwarzania administracyjnego zamówień, odbiór zapytań i skarg klientów przez telefon,
wynajem i dzierżawa wyposażenia sklepów oraz osprzętu,
zawarte w klasie 35, tj. maszyn biurowych i wyposażenia, maszyn fotokopiujących, automatów sprzedających, kas sklepowych, kas [mebli sklepowych], stoisk handlowych, przestrzeni reklamowej, usługi sekretarskie, usługi pośrednictwa
w zakresie kontraktów na temat przechowywania i pakowania towarów, wydawanie kart klienta bez opłat lub możliwości zniżek dla osób trzecich, a także wydawanie kart klienta
jako identyfikacji sprzedaży, pasujące zarówno do programów bonusowych i z nagrodami.
458074
(220) 2016 06 20
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Neckarsulm, DE
(540) kaufland. wszystkiego dobrego
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz wysyłkowej, także przez Internet oraz przez telezakupy w sektorach: jedzenia, półluksusowego jedzenia, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, produktów tytoniowych,
dietetycznego jedzenia, artykułów chemicznych, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, leków, towarów z sektora
zdrowia (tj. preparatów dietetycznych i suplementów żywnościowych, preparatów i artykułów leczenia dentystycznego, medycznych i weterynaryjnych preparatów i artykułów,
sprzętu do fizjoterapii, ochrony słuchu, medycznych i weterynaryjnych urządzeń i instrumentów, ortopedycznych urządzeń medycznych), artykułów higienicznych, preparatów
myjących, preparatów odnawiających, towarów do użytku
domowego (tj. pojemników do użytku w gospodarstwie domowym, przyborów do użytku w gospodarstwie domowym, przyborów do pieczenia, artykułów i wyposażenia
czyszczącego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych nie ujętych w innych klasach, przyborów kuchennych, pojemników
do przechowywania, towarów tekstylnych i tapicerskich
do użytku w gospodarstwie domowym, łazienkowych i toaletowych przyborów i artykułów, artykułów i wyposażenia
do prania, artykułów i wyposażenia do prasowania, towarów
do celów oświetlenia i ogrzewania do użytku w gospodarstwie domowym, towarów chłodzących do użytku w gospodarstwie domowym, instalacji sanitarnych, urządzeń piorących, urządzeń czyszczących), przyrządów kuchennych,

(210)
(731)
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wyrobów szklanych nie ujętych w innych klasach, towarów
ceramicznych, towarów porcelanowych, towarów z tworzyw
sztucznych (tj. szczotek wykonanych z tworzyw sztucznych,
szyldów wykonanych z tworzyw sztucznych, uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych, znaków wykonanych
z tworzyw sztucznych, listew wykonanych z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, dzieł sztuki wykonanych
z tworzyw sztucznych, miniaturowych figurek wykonanych
z tworzyw sztucznych, osprzętu do schodów wykonanego
z tworzyw sztucznych, rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, tablic ozdobnych wykonanych z tworzyw sztucznych,
figurek i statuetek wykonanych z tworzyw sztucznych, odbojników do drzwi wykonanych z tworzyw sztucznych, haczyków z tworzyw do podpinania zasłon, pudełek z tworzyw
sztucznych do ustawiania w stosy, szyldów wykonanych
z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli wykonanych z tworzyw sztucznych, osprzętu do drzwi wykonanego z tworzyw
sztucznych, rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, skrzyń
do przechowywania wykonanych z tworzyw sztucznych,
ozdób cukierniczych wykonanych z tworzyw sztucznych,
gałek drzwiowych wykonanych z tworzyw sztucznych, krawędzi do schodów wykonanych z tworzyw sztucznych,
rzeźb wykonanych z tworzyw sztucznych, trofeów wykonanych z tworzyw sztucznych, modeli zwierząt wykonanych
z tworzyw sztucznych, modeli pojazdów wykonanych z tworzyw sztucznych, modeli figurek wykonanych z tworzyw
sztucznych, modeli samolotów wykonanych z tworzyw
sztucznych, wykonanych z tworzyw sztucznych modeli
przedstawiających bohaterów akcji, sztucznego jedzenia
wykonanego z tworzyw sztucznych, modeli w zmniejszonej
skali wykonanych z tworzyw sztucznych, ozdób z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, ozdób stołowych
z tworzyw sztucznych), artykułów z rynku budowlanego, artykułów do majsterkowania, artykułów ogrodniczych, artykułów budowlanych, artykułów związanych z działalnością
hobbystyczną (tj. klejów, farb, lakierów, barwników, świec
i knotów, nożyczek, szczypiec, nawlekaczy do nitek, materiałów artystycznych, materiałów do rysowania, piór, długopisów, ołówków, książeczek do kolorowania, papieru, kartonu,
artykułów biurowych, szczotek, sztalug malarskich, teczek
i folderów, kolorowych płynów dla dziecięcego rękodzieła,
towarów papierowych dla celów artystycznych, albumów
fotograficznych, wzorów do haftowania, akwafort i sztychów, znaczków pocztowych, szablonów, naklejek, szpatułek, ceramicznych produktów do użytku w gospodarstwie
domowym, przędzy i nici do celów włókienniczych, elastycznych przędzy i nici, materiałów i artykułów włókienniczych,
koronek i haftów, wstążek i galonów, guzików, haczyków,
oczek [pasmanteria], igieł, sztucznych kwiatów, gier, zabawek, zestawów do budowania modeli), pojazdów, przyrządów do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, rowerów, artykułów rowerowych, akcesoriów rowerowych, komputerów,
akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, towarów elektrycznych, towarów elektronicznych,
nośników do rejestracji dźwięku, nośników danych, nagranych płyt CD, nagranych płyt DVD, urządzeń multimedialnych, akcesoriów multimedialnych, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn (tj. maszyn do przetwórstwa metalu, drewna
i syntetyków, maszyn do przemysłu chemicznego, rolnictwa,
przemysłu górniczego, maszyn do produkcji tekstyliów, maszyn do produkcji napojów, maszyn konstrukcyjnych, maszyn pakujących oraz narzędzi do maszyn, silników (poza silnikami pojazdów do transportu naziemnego), komponentów
sprzęgieł i skrzyń biegów (poza pojazdami naziemnymi),
urządzeń do uprawiania roli innych niż operowane ręcznie,
inkubatorów dla jaj, automatów sprzedających, przyborów
elektrycznych i przyborów kuchennych, maszyn czyszczą-
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cych parą, maszyn kuchennych, elektrycznych, elektrycznych mikserów do użytku w gospodarstwie domowym,
noży, noży elektrycznych, elektrycznych urządzeń kuchennych do siekania, mielenia, zgniatania i otwierania, elektrycznych otwieraczy do puszek, elektrycznych wyciskaczy soku,
młynków do kawy innych niż operowane ręcznie, młynków
do użytku w gospodarstwie domowym innych niż operowane ręcznie, ugniatarek mechanicznych, elektrycznej aparatury do izolujących tworzyw sztucznych, trzepaczek do ubijania piany, elektrycznych, do użytku w gospodarstwie
domowym, maszyn tnących, maszyn do wyrobu makaronu,
maszyn krojących chleb, maszynek do mielenia mięsa, elektrycznych trzepaczek do jaj, przesiewaczy, elektrycznych tarek do warzyw, etykieciarek, maszyn do wyrobu napojów
gazowanych, maszyn i aparatury do polerowania, przenośnych obrotowych pras parowych do tkanin, maszyn
do wyżymania prania, zmywarek, odkurzaczy, pralek, suszarek wirówkowych [maszyny], polerek elektrycznych, maszyn prasujących, maszyn do szycia, napędów pedałowych
do maszyn do szycia, maszyn piorących pod ciśnieniem, kosiarek ogrodowych, pił mechanicznych, rozdrabniarek odpadów, przemysłowych maszyn czyszczących do dywanów,
mebli i podłóg pod dywany, pił o napędzie innym niż ręczny,
aparatury do spawania, napędzanych gazem narzędzi mechanicznych, elektrycznych maszyn wiercących, ładowalnych wiertarek, wkrętarek akumulatorowych, części maszyn
do przetwórstwa metalu, drewna i syntetyków, elektrycznych pistoletów dozujących klej, podajników taśmy klejącej
[maszyny], maszyn do zszywania, dynam, pistoletów dozujących farbę w sprayu, zestawów dmuchawa tłokowa-silnik,
generatorów elektryczności, urządzeń podnoszących, maszyn i urządzeń elektrycznych do polerowania nie do użytku
w gospodarstwie domowym, przyrządów elektrycznych
do polerowania butów, nożyczek elektrycznych, maszyn tłoczących, maszyn do regulowania, przemysłowych maszyn
tnących, dziurkarek, elektrycznych urządzeń do lutowania,
maszyn miażdżących, urządzeń do uprawiania roli i maszyn
ogrodowych, pomp napowietrzających akwaria, urządzeń
operujących windami, narzędzi, artykułów metalowych
(tj. metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów konstrukcyjnych z metalu, przystosowanych do transportu budynków z metalu, materiałów metalowych do szyn kolejowych,
kabli i drutów metalowych (dla zastosowań nieelektrycznych), wyrobów metalowych i małych elementów metalowych, rur i rurek metalowych, sejfów, towarów z metalu, rud,
wiązadeł metalowych, metalowych zacisków do rur i kabli,
metalowych słupów granicznych, nie świecących i nie mechanicznych, arkuszy i płyt blaszanych, arkuszy i płyt z blachy
stalowej, śrub metalowych, drutu ze stopów metali nieszlachetnych, poza drutem bezpiecznikowym, metalowych napinaczy drutu [zacisków naprężających] do małych przedmiotów z metalu, drucianej tkaniny, drucianej liny,
nieelektrycznej drucianej liny, lin z metalu, metalowego
osprzętu do kanałów dla sprężonego powietrza, metalowych rurociągów zasilających, kołków metalowych, dysz,
końcówek wylotowych z metalu, wyrobów z metalu, żelaznych taśm (napinaczy tychże) [zaciski naprężające], żelaznego drutu, kołnierzy metalowych, metalowych pojemników
na skompresowany gaz, gazy metalowej, uchwytów narzędziowych z metalu, nasadek pierścieniowych na uchwyty
z metalu, metalowych obejm do przenoszenia ładunków, haków z metalu, metalowych płytek dachowych (zaczepy do -),
metalowych zawieszek do przenoszenia ładunków, kabli metalowych nieelektrycznych, metalowych klipsów do kabli,
metalowych złączy kabli, pudeł z metalu nieszlachetnego,
pudeł z metalu, metalowych pudeł na narzędzia [puste], metalowych łańcuchów, złączy metalowych do łańcuchów, kla-
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mer metalowych, metalowych palet załadowczych, metalowych stojaków do beczek, stopu łożyskowego, listew
metalowych, rur metalowych, łańcuchów metalowych, pierścieni metalowych, okuć metalowych, nakrętek śrub z metalu, nitów z metalu, metalowych palet załadowczych, metalowych palet transportowych, słupów metalowych, ołowianych
plomb, metalowych obręczy do beczek, metalowych skobli
do drzwi, metalowych skobli w zamkach, metalowych pierścieni, rur metalowych, rur stalowych, rurek stalowych, rurek
metalowych, rurociągów zasilających metalowych, metalowych rur rozgałęźnych do kanalizacji, metalowych osłon
do rur, metalowych kołnierzy do przyczepiania rur, metalowych złączek do rur, metalowych zamków bagażowych, metalowych zawiasów drzwiowych, metalowych zawiasów,
uszczelek metalowych, metalowych zaworów, innych niż
części maszyn, metalowych nawijarek nie mechanicznych
do węży giętkich, metalowych obejm do przenoszenia ładunków, nie elektrycznych zamków metalowych, metalowych zamków dla pojazdów, kłódek, kluczy, sprzączek z metali nieszlachetnych, zamków sprężynowych, metalowych
śrub, metalowych nakrętek śrub, metalowych rolek, bloków
innych niż do maszyn, zacisków do naprężania, zacisków naprężających żelazne taśmy, zacisków naprężających metalowe taśmy, zacisków naprężających kable, szafek z metalu, taśmy żelaznej, drągów z metalu, zatyczek z metalu, metalowych
kołków ustalających, nasadek na laski metalowe, podpór metalowych, lin metalowych, beczek metalowych, metalowych
obręczy beczkowych, metalowych palet transportowych,
metalowych podziałek, podkładek metalowych, metalowych złączy do łańcuchów, metalowych złączek do rur, metalowych zamknięć do pojemników, metalowych zamków
do toreb, rękojeści narzędziowych z metalu, pustych metalowych pudeł narzędziowych, pustych narzędziowych skrzyń
metalowych, okuć metalowych, nasadek na laski metalowe),
artykułów papierowych tj. nieprzepuszczających powietrza
opakowań z papieru, nieprzepuszczających powietrza opakowań z kartonu, toreb wykonanych z papieru pakowego,
papieru, papieru matowego, papieru powlekanego, papieru
wchłaniającego, papieru w masowych ilościach, papieru komputerowego, papieru samokopiującego, papieru cienkiego,
papieru celofanowego, papieru o strukturze plastra miodu,
papieru woskowanego, papieru filtracyjnego, papieru offsetowego, papieru opakowaniowego, papieru laminowanego,
papieru do celów rękodzielniczych, papieru pół przetworzonego, papieru do fotokopiarek, papieru do kaligrafii, papieru
syntetycznego, papieru do rysowania, papieru wodoodpornego, papieru świecącego, papieru kuchennego, papieru
proofingowego, papieru ryżowego, papieru japońskiego,
papieru pergaminowego, papieru z recyklingu, papieru
do przesyłania faksów, papieru gazetowego, papieru kalandrowanego, papieru olejoodpornego, papieru do ksero, papieru fluorescencyjnego, papieru do chusteczek higienicznych, kalki kreślarskiej, papieru falistego, krepiny, papieru
do kalkomanii, bibuły, figurek z papieru, plakatów z papieru,
papieru katalogowego, papieru termotransferowego, papierowych serwetek o wzorze koronkowym, ręczników papierowych, papieru drukarskiego, etykiet z papieru, emblematów
z papieru, śliniaków z papieru, papieru milimetrowego, papieru ilustracyjnego, papieru zawierającego mikę, papieru
zeszytowego, papierowych pudeł, papieru do wykładania
półek, papieru do otulania roślin, papieru kopertowego, papieru imitującego skórę, papieru samoprzylepnego, perfumowanych, papierowych wkładek do szuflad, papieru z miazgi drzewnej, papieru do elektrokardiografów, papieru
do kopiowania bez kalki, kokard papierowych, papierowych
podkładek pod szklanki, papieru do radiogramów, papieru
do origami, papieru na czasopisma, papieru serwetkowego,
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biurowych artykułów papierniczych, papieru do korespondencji, papieru do etykietowania, papieru do wyściełania,
ozdobnego papieru do zawijania, papieru do zawijania i pakowania, papieru przebitkowego, papierowych flag, flag
z papieru, papieru do pisania, papieru i kartonu, papieru
do kreślenia [papier milimetrowy jako produkt gotowy], papieru do drukarki laserowej, papieru termoczułego, mat papierowych, wyściełającego papieru do opakowań, papieru
odpornego na pleśń, podkładek stołowych z papieru, kartonowych pudełek do pakowania, papieru do wyrobu papierów falistych, gumowanego papieru, papieru listowego z nagłówkiem, japońskiego papieru rękodzielniczego, materiałów
do zawijania wykonanych z papieru, materiałów filtracyjnych
z papieru, reklamowych znaków papierowych, brązowego
papieru do zawijania, opakowań na żywność, tablic reklamowych z papieru, serpentyn z papieru, papieru rolowanego
do drukarek, japońskiego papieru [torinoko-gami], kalki maszynowej, papieru do maszyn rejestrujących, wyściełanych
toreb papierowych, papieru kwasoodpornego, papieru
do maszyn do pisania, afiszy z papieru, papieru na pocztówki, papierowych ręczników, składanych pudełek z papieru,
papieru do druku cyfrowego, papierowych toreb zakupowych, przemysłowego papieru i kartonu, ściereczek do twarzy z papieru, opraw do obrazów i zdjęć wykonanych z papieru, materiałów papierowych rękodzielniczych, ręczników
papierowych, ręczników papierowych do rąk, papieru
do zawijania prochu strzelniczego, papieru listowego, bibułki do użytku jako materiału z papieru matrycowego (ganpishi), bloczków do pisania, przemysłowych pojemników
do pakowania z papieru, toreb na śmieci z papieru, podkładek do papieru do pisania, grubego japońskiego papieru
[hoshogami], chusteczek do twarzy z papieru, obrusów z papieru, szyldów z papieru lub kartonu, papierowych toreb
prezentowych, papierowych podstawek, papierowych podstawek na stół, papieru do zawijania książek, papieru na wizytówki [nieskończony produkt], papieru liniowanego [skończony produkt], papierowych pojemników na śmietanę,
banerów wystawowych z papieru, ozdób stołowych z papieru, stołowych serwetek papierowych, taśm z dekoracyjnego
papieru (tanzaku), drukowanych papierowych tablic reklamowych, pudeł z kartonu lub papieru, papieru metalizowanego do pakowania prezentów, papieru do pakowania prezentów, papieru na torby i worki, obwolut papierowych
na książki, osłon z papieru na doniczki, tablic reklamowych
z papieru lub kartonu, papierowych kartek do robienia notatek, drukowanych materiałów do pakowania z papieru, papieru wykonanego z morwy papierowej [tengujosi], papieru
offsetowego do drukowania broszur, pojemników magazynowych z papieru, wypełnienia z papieru lub kartonu, jednorazowych produktów papierowych, toreb i artykułów do pakowania, owijania i przechowywania papieru, afiszów,
plakatów reklamowych, tabliczek z kartonu, kartonu plakatowego, plakatów papierowych lub kartonowych, kartek papieru [materiały piśmienne], papierowych artykułów piśmiennych, artykułów biurowych, upominkowych artykułów
piśmienniczych, artykułów papierniczych do pisania, wzmocnionych etykiet do materiałów piśmiennych, pojemników
na materiały piśmienne, etykietek z ceną, etykietek na upominki, drukowanych etykiet papierowych, zaczepów do kard
indeksowych, etykiet wysyłkowych, drukowanych etykiet bagażowych, samoprzylepnych etykiet drukowanych, etykiet
papierowych na bagaż, etykiet bagażowych z kartonu, kalendarzy, kalendarzy ściennych, drukowanych kalendarzy,
kalendarzy adwentowych, kalendarzy na biurka, terminarzy
rocznych, kalendarzy z kartkami do odrywania, katalogów,
katalogów traktujących o oprogramowaniu komputerowym,
katalogów sprzedaży wysyłkowej, wizytówek, płytek adreso-
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wych do adresarek, ulotek), materiałów piśmiennych, druków, artykułów biurowych, materiałów hobbystycznych (tj.
hobby oraz farb, narzędzi malarskich, lakierów, świec, knotów, drutów metalowych do tworzenia wzorów kwiatowych
oraz rękodzieła w formie biżuterii, nożyczek, ostrza do rękodzieła, szpatuł malarskich, oprawek pierścieniowych, wyrzynarek, wierteł, młotków, noży do rzeźbienia w drewnie, dłut,
biżuterii oraz sztucznej biżuterii, zapięć, oczek, luźnych szklanych korali, tworzyw sztucznych oraz drewna, papieru, kartonu, opakowań, bloczków, ręcznie wykonanych pudeł, wełnianych kłębków do celów rękodzielniczych, pudełek
z farbami, klejów, profesjonalnych materiałów artystycznych,
materiałów do modelowania, palet, sztalug, płócien, ram,
pędzli do malowania, ołówków, gumek do ścierania, gutaperki, sklejek, drewna, częściowo przetworzonego drewna,
towarów drewnianych, sitowia, wikliny, tworzyw sztucznych,
drewnianych misek, towarów szklanych nie ujętych w innych
klasach, porcelany, wyrobów z kamienia, doniczek, figurek
z terakoty, nici dziewiarskich, nici do szycia, nici do szydełkowania, nici dziewiarskich i do szycia do celów tekstylnych,
tkanin, artykułów tekstylnych i plecionych ubiorów, igieł,
igieł do szycia, szydełek do haftowania, drutów do dziergania, szpilek, pinezek, sztucznych kwiatów, wstążek i sznurówek, wstążek ozdobnych, galonów, koronek, cekinów, pereł),
artykułów dekoracyjnych (tj. oświetlenia dekoracyjnego
wnętrz, łapaczy snów, dzwonków wiatrowych, dekoracji wiszących, porcelany, suszonych kwiatów, zasłon z koralików,
przedmiotów szklanych, ozdobnych kokard, ozdobnych figur, ozdobnych rzeźb, suszonych roślin, ornamentów, pomników, figur i wyrobów artystycznych, a także artykułów
zdobniczych z materiałów takich jak drewno, wosk, gips lub
tworzywa sztuczne), artykułów sezonowych (tj. artykułów
zdobniczych na wiosnę, lato, jesień, zimę, tak jak ozdób
na Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielkanoc oraz Halloween), artykułów świątecznych (tj. artykułów zdobniczych
na śluby, urodziny, rocznice), artykułów na przyjęcia, dekoracji tematycznych, artykułów szkolnych, aparatów fotograficznych, artykułów fotograficznych, akcesoriów fotograficznych,
biżuterii, zegarków na rękę i zegarów, instrumentów muzycznych, towarów kaletniczych, siodlarskich, mebli, towarów
meblarskich, ubrań, obuwia, plecaków, akcesoriów (tj. akcesoriów do ubrań, towarów szytych oraz dekoracyjnych produktów tekstylnych), okularów, parasoli, towarów tekstylnych, tekstyliów do użytku w gospodarstwie domowym,
pasmanterii, namiotów, plandek, artykułów podróżniczych,
zabawek, artykułów sportowych, urządzeń sportowych,
urządzeń do fitness, artykułów rekreacyjnych (tj. gier, zabawek, sprzętu sportowego, piłek do hokeja, piłek sportowych,
piłek do zabaw, artykułów gimnastycznych oraz sprzętu
do treningu ciała, kard do gry), artykułów kempingowych,
artykułów dla zwierząt (tj. karmy dla zwierząt, obroży, smyczy, uprzęży, legowisk zwierzęcych, ubrań zwierzęcych, zabawek dla zwierząt, biżuterii dla zwierząt, misek na karmę,
produktów do pielęgnacji zwierząt, karm dla zwierząt, zaopatrzenia na podróż i na transport, pomysłów na prezenty
dla zwierząt), świec, paliw do oświetlania, paliw, rolniczych,
ogrodniczych i leśnych produktów, naturalnych roślin i kwiatów, nasion, karm i pasz dla zwierząt, ściółki dla zwierząt,
tworzenie zestawień wyżej wymienionych towarów dla osób
trzecich w celach sprzedaży, tworzenie zestawień towarów
dla osób trzecich w celach prezentacji, prezentowanie towarów w środkach przekazu w celach sprzedaży detalicznej,
organizowanie targów i wystaw w celach komercyjnych i reklamowych, przygotowywanie oraz przeprowadzanie targów i/lub wystaw w celach biznesowych i reklamowych,
agencje reklamowe, planowanie działań reklamowych, prezentacja firm w Internecie oraz w innych mediach, publikacja
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druków (także w formie elektronicznej) w celach reklamowych, marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób
trzecich, reklama w radiu i w telewizji, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, marketing, usługi public relations,
reklama on-line w sieci komputerowej, rozlepianie plakatów
reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dla osób trzecich przez Internet, pisanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklamowanie przez sprzedaż wysyłkową, dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, broszur, druków, próbek), demonstracja towarów w celach reklamowych, prezentacja towarów
i usług, badanie rynku, organizowanie i przeprowadzanie imprez reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu,
sponsorowanie przez reklamowanie, wyszukiwanie danych
kontaktowych w celach reklamowych, reklama w Internecie
na rzecz osób trzecich, wynajem przestrzeni reklamowej także w Internecie, rekrutacja personelu, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, obsługa
kadry w sprawach operacyjnych związanych z zarządzaniem
personelem, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla osób trzecich], aranżowanie
i podsumowywanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
także w zakresie e-handlu, usługi pośrednictwa w zakresie
kontraktów dla osób trzecich dotyczą kupna i sprzedaży towarów oraz wykonywania usług, w szczególności aranżowanie kontraktów telekomunikacyjnych, kontraktów dotyczących udostępniania dzwonków do telefonów, kontraktów
dotyczących wykonania prac konserwacyjnych i reperacji,
kontraktów dotyczących przesyłania kwiatów i roślin, kontraktów dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną,
usługi pośrednictwa w zakresie kontaktów dla osób trzecich
dotyczących wykonania usług szkoleniowych, usługi pośrednictwa w zakresie prenumerowania reklam osób trzecich, w szczególności prenumerowania czasopism, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie reklamowych i przemysłowych kontaktów, także w Internecie,
usługi pośrednictwa w zakresie kontaktów biznesowych,
analizy kosztów wytworzenia, usługi w zakresie porównywania cen, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarządzanie w procesie zamówień zakupowych, kompilowanie informacji
na temat cen i informacji statystycznych w zakresie reklamy
i handlu, dostarczanie informacji na temat zagadnień zarządzania organizacyjnego i biznesowego związanych z handlem detalicznym, dostarczanie informacji na temat rynków
reklamy, punkty informacji konsumenckiej, fotokopiowanie,
dekoracja wystaw sklepowych, wynajem maszyn i wyposażenia biurowego, wynajem maszyn fotokopiujących, wynajem automatów do sprzedaży, wynajem stoisk handlowych,
projekt, organizacja i dokonanie namowy klienta oraz jego
zatrzymania, w szczególności drogą mailową, przez oferowanie zniżek, voucherów i/lub dodatkowych programów,
przeprowadzanie gier i konkursów z nagrodami jako środków reklamowych, przeprowadzanie dodatkowych i lojalnościowych programów jako środków zatrzymania klienta
w celach marketingowych, usługi w zakresie namowy klienta
i opieki serwisowej przez reklamowanie drogą sprzedaży
wysyłkowej, usługi call center, tj. usługi opieki serwisowej
przez gorące linie w obrębie przetwarzania administracyjnego zamówień, odbiór zapytań i skarg klientów przez telefon,
wynajem i dzierżawa wyposażenia sklepów oraz osprzętu,
zawarte w klasie 35, tj. maszyn biurowych i wyposażenia, ma-
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szyn fotokopiujących, automatów sprzedających, kas sklepowych, kas [mebli sklepowych], stoisk handlowych, przestrzeni reklamowej, usługi sekretarskie, usługi pośrednictwa
w zakresie kontraktów na temat przechowywania i pakowania towarów, wydawanie kart klienta bez opłat lub możliwości zniżek dla osób trzecich, a także wydawanie kart klienta
jako identyfikacji sprzedaży, pasujące zarówno do programów bonusowych i z nagrodami.
(210) 459461
(220) 2016 07 22
(731) SUŁKOWSKI JERZY PIOMAR, Warszawa
(540) Piomar środowiska dla elektroniki

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), w tym w szczególności: belki metalowe, blacha [płyty, arkusze], gwoździe,
gwoździe z szeroką główką [ćwieki], haki metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, kosze
metalowe, meble metalowe, kółka samonastawne do mebli
metalowe, metalowe skrzynie, obudowy metalowe, obudowy metalowe wewnętrzne, obudowy metalowe zewnętrzne,
pojemniki metalowe, półki, szuflady metalowe, szyny, szyny
ślizgowe, śruby metalowe, uchwyt kablowy, uszczelki metalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, wieszaki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, w tym w szczególności: elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], instalacje elektryczne, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kable optyczne [światłowody], klawiatury
komputerowe, listwy zasilające, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych, monitory ekranowe,
monitory [hardware komputerowy], prostowniki prądu, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność],
przetwornice elektryczne, przewody akustyczne, przewody
elektryczne, przewody magnetyczne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości,
przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy
pomiarowe, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, skrzynki dystrybucyjne,
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki rozdzielcze
[elektryczność], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
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procesami przemysłowymi, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, szafki na głośniki, szafy rozdzielcze [elektryczność], teleskopy, układy scalone, urządzenia do analizy inne
niż do celów medycznych, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, wskaźniki
[elektryczność], wykrywacze [detektory], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, złącza
do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złącza
[elektryczność], 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, w tym
w szczególności: aparatura i instalacje chłodnicze, lampy
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia
chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, chłodnice
do cieczy [instalacje], czajniki elektryczne, dmuchawy [części
instalacji do nawiewu], filtry powietrza do klimatyzacji, filtry
[części instalacji domowych lub przemysłowych], instalacje
chłodnicze, urządzenia do klimatyzacji, klimatyzatory, komory chłodnicze, lampy, lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, instalacje do podgrzewaczy, pompy cieplne, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, powietrzne instalacje klimatyzacyjne, podgrzewacze
do powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, system
chłodzenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe, urządzenia
do chłodzenia, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, żarówki elektryczne, żarówki
oświetleniowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie
ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy
perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, w tym w szczególności: płytki ambroidowe, biurka [meble], blaty, gabloty [meble], komody, kontuary, meble,
kółka samonastawne do mebli, przegrody do mebli, meble
biurowe, meble metalowe, meble przemysłowe, półki meblowe, płyty, pojemniki, półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity, regały, skrzynie, skrzynie kratowe [opakowania],
skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynki, stoliki pod maszyny,
stoliki ruchome pod komputer, stoliki ruchome pod sprzęt,
stoły, stoły metalowe, szafki, szafy, szuflady, śruby niemetalowe, stoły warsztatowe, wieszaki, wózki meblowe.
460268
(220) 2016 08 12
MEDBEST CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Magdalenka
(540) MEDBEST
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i rehabilitacyjne, specjalne meble dla celów medycznych, bandaże, butelki dla niemowląt, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki
dla ząbkujących dzieci, łóżka do celów leczniczych, inkubatory
dla noworodków, koce podgrzewane do celów leczniczych,
lampy dla celów leczniczych, aparaty do masażu, materace
położnicze, urządzenia do odciągania mleka z piersi, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pasy ciążowe, pasy
pępkowe, przyrządy do położnictwa, prześcieradła dla chorych bez kontroli czynności fizjologicznych, rękawice do masażu, smoczki, urządzenia do karmienia i opieki, 20 posłania,
posłania dla dzieci, meble dla dzieci, osprzęt niemetalowy
do mebli i łóżek, bransoletki identyfikacyjne (niemetalowe) dla
szpitali, chodziki dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżecz(210)
(731)
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ka dla niemowląt, wysokie krzesła dla dzieci, jaśki [poduszki],
kojce dla dzieci, maty do kojców dla dzieci, kołyski, materace,
poduszki, poduszki dla niemowląt, pościel (oprócz bielizny pościelowej), pościel dla dzieci i niemowląt, skrzynki na zabawki,
śpiwory kempingowe, 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt i dzieci, kołderki do przykrywania nóg,
kapy i przykrycia na łóżka [narzuty], pokrycie na materace,
pokrycie na materace dla dzieci, pokrowce i poszewki na poduszki, pokrowce i poszewki na poduszki dla dzieci, prześcieradła, prześcieradła dla dzieci i niemowląt, śpiwory [poszwy
zastępujące prześcieradła], śpiwory dla niemowląt, śpiwory dla
dzieci, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], odzież okołoporodowa, odzież połogowa, 25 odzież,
odzież i nakrycia głowy dla dzieci, bielizna damska, bielizna
osobista, bielizna dla dzieci, bluzki, kombinezony dla niemowląt i dzieci [odzież], koszule, osłony przed słońcem (daszki), piżamy, piżamy dla dzieci, skarpetki, spodnie, spódnice, pieluszki
dla dzieci z materiałów tekstylnych, szlafroki, śliniaki niepapierowe, T-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], 43 domy opieki
dla emerytów, 44 usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia,
hospicja, kliniki medyczne, masaż, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki rekonwalescencji
[w warunkach domowych], placówki rekonwalescencji
[z opieką medyczną w warunkach domowych], pomoc medyczna, usługi sanatoryjne, szpitale, usługi położnicze [akuszeria], usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.
(210) 461008
(220) 2016 09 01
(731) KARWOWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) I SUSHI

(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: bary,
zapewnienie i oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, bary sałatkowe, dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów),
informacja o usługach restauracyjnych, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, na bankiety, przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowanie dań kuchni
japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowanie
i zaopatrzenie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, restauracja oferująca dania na wynos, restauracje serwujące delikatesy, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barowe,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze
w zakresie przygotowywania żywności, usługi kateringowe
oferujące kuchnię japońską, usługi restauracji japońskich,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.
(210)
(731)

461076
(220) 2016 09 02
ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa;
ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa;
ABBEYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT21/2017

(540) ABBEYS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
i nośników reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, 36 udzielanie kredytów, w tym kredytów ratalnych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, finansowanie
pożyczek, pożyczek hipotecznych, usługi agencji badających
zdolność kredytową, obsługa rynku nieruchomości, usługi
zarządzania funduszami, usługi zarządzania instytucjami finansowymi, usługi transferowania funduszami, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, nieruchomości, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, 37 usługi budowlane,
informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi naprawy
i usługi instalacyjne w dziedzinie budownictwa, 41 edukacja,
informacje o edukacji, organizowanie i obsługa kongresów
i konferencji, informacja oraz organizowanie działalności
rozrywkowej i rekreacyjnej, informacja oraz usługi związane
z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi wydawnicze, 42 projektowanie, aktualizowanie, powielanie, instalacja, konserwacja
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego i informatyki, usługi projektowania i budowania budynków mieszkalnych, przemysłowych, pawilonów i hal targowych, obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, 43 wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(551) wspólne prawo ochronne
461091
(220) 2016 09 05
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Unigrunt Plus
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne
modyfikujące właściwości cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów

(210)
(731)
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ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych. emulsje do gruntowania
wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych,
płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowokartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne, masy
uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia
cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące,
izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny
izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające,
produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek
z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina – w tym
glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym szkło izolacyjne,
zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe
i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowlane
zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne,
mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane
ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian
i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego
i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej
zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń,
siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego,
wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki
i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły
i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach
z kamienia sztucznego i naturalnego.
461105
(220) 2016 09 05
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) UNI-Grunt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne
modyfikujące właściwości cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów
ściernych, żywice akrylowe, 2 farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
(210)
(731)
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środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych. emulsje do gruntowania
wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych,
płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały izolacyjne, masy
uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia
cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące,
izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny
izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające,
produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek
z wyjątkiem formierskiego ujęty w tej klasie, glina – w tym
glina ogniotrwała, szkło budowlane, w tym szkło izolacyjne,
zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy cementowe
i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowlane
zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne,
mianowicie dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane
ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian
i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego
i mechanicznego wykonywania gładzi gipsowych, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej
zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy gipsowe,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń,
siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego,
wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki
i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły
i dachówki ceramiczne, zaprawy klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach
z kamienia sztucznego i naturalnego.
(210) 461146
(220) 2016 09 05
(731) SIDEWICZ.COM TOMASZ PIOTR SIDEWICZ, Łódź
(540) WIEDZA TO WŁADZA
(510), (511) 35 działalność reklamowa na rzecz podmiotów
gospodarczych, zarządzanie w działalności gospodarczej - negocjowanie kontraktów biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań handlowych, audyty działów sprzedaży
i zakupów pod względem zarządzania, organizacji, wydajności oraz kompetencji, etykieta biznesu, administrowanie
działalności gospodarczej - negocjowanie kontraktów biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań handlowych,
audyty działów sprzedaży i zakupów pod względem zarządzania, organizacji, wydajności oraz kompetencji, etykieta
biznesu, prace biurowe, analiza języka stosowanego w kontekście kontaktów handlowych i biznesowych, 41 nauczanie
- komunikacja, perswazja i wywieranie wpływu w negocjacjach biznesowych, zarządzanie w działalności gospodarczej,
negocjacje międzynarodowe, etykieta biznesu, business
English, kształcenie - komunikacja, perswazja i wywieranie
wpływu w negocjacjach biznesowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, negocjacje międzynarodowe, etykieta
biznesu, business English, rozrywka - organizowanie szkoleń
pracowniczych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
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462098
(220) 2016 09 29
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki Serca
piernikowe w deserowej czekoladzie Z dodatkiem
miodu SERCA PIERNIKOWE W CZEKOLODZIE

(210)
(731)

(531)

08.01.09, 11.01.25, 19.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
24.09.01, 02.09.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
462956
(220) 2016 10 20
OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemiatycze
(540) FROSTINO

(210)
(731)

(531) 05.11.11, 26.11.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, potrawy gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw
i grzybów, zupy i buliony, przekąski i desery na bazie owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.
462977
(220) 2016 10 21
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań
(540) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy. alkohole do stosowania miejscowego, alkohole lecznicze, amalgamaty dentystyczne, analeptyki, antidota, antybakteryjne preparaty do rąk, antybiotyki dla ludzi
i zwierząt, antygeny, antyseptyczne opatrunki, antyseptyczne preparaty do mycia, antytoksyny, apteczki pierwszej po(210)
(731)
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mocy wraz z wyposażeniem, artykuły spożywcze dla diabetyków, balsamy przeciwbólowe, bandaże chirurgiczne,
bandaże opatrunkowe, bandaże (opatrunki) uciskowe, betablokery, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy
diety, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych i weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne
do celów medycznych, biopestycydy, błonnik pokarmowy,
bransoletki magnetyczne do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, celulozowe pieluchy jednorazowe,
cement chirurgiczny, cement stomatologiczny, ceramika
dentystyczna, chemiczne odczynniki diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe medyczne i weterynaryjne, chemiczne środki antykoncepcyjne, chemioterapeutyki, chirurgiczne materiały opatrunkowe, żywność dla diabetyków,
wyciągi roślinne dla celów farmaceutycznych medycznych,
chusteczki nasączone preparatami antyseptycznymi, cukier
do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty ujęte w tej klasie,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki antybiotykowe do pasz, dodatki lecznicze
do pożywienia dla zwierząt, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych i farmaceutycznych, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, feromony, fumiganty, fungicydy,
gaza, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu
medycznym, gips medyczny, glukoza do celów medycznych,
hematogen, hemoglobina, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe, herbicydy, hormony do celów medycznych, hormony
radioterapeutyczne, ibuprofen, hydrastyna, immunoglobuliny, immunomodulatory, immunosupresanty, implanty biologiczne, implanty farmaceutyczne, insektycydy, jod, jodoform,
jodyna, kamfora do celów medycznych, kąpiele tlenowe,
kapsułki na lekarstwa, kapsułki odchudzające, Kardiotoniki,
kleje medyczne i chirurgiczne, Kardiotoniki, kokaina, kliniczne odczynniki medyczne, kolagen do celów medycznych,
komórki do celów medycznych, komórki macierzyste, kompresy, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lecznicze,
kremy na oparzenia, kremy do celów medycznych, krew
do celów medycznych, krople do celów medycznych, kultury do celów medycznych, kurara, kwasy do celów farmaceutycznych, lakiery medyczne i dentystyczne, larwicydy, lecytynadocelówmedycznych,leczniczepreparatydermatologiczne,
lekarstwa, lubrykanty do celów medycznych, ludzki czynnik
krzepnięcia, ludzkie hormony, mączka rybna do celów farmaceutycznych, maści do celów medycznych lub weterynaryjnych, mazidła, mentol, mineralne suplementy diety,
mleczko pszczele do celów medycznych i farmaceutycznych, mleko w proszku, multiwitaminy, napoje ujęte w tej
klasie, narkotyki, nasienie zwierząt, plastry do celów medycznych, nematocydy, nośniki uwalniające leki i preparaty medyczne, obroże stosowane w weterynarii, okłady, odświeżacze do ubrań i tkanin, oleje ujęte w tej klasie, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, opiaty, paracetamol, pestycydy, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, sole
do celów medycznych, środki do dezynfekcji, sterydy, substancje chłonne do higieny osobistej, sterydy, żele do celów
medycznych, żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych,
7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności,
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory,
roboty, silniki, układy napędowe i części maszyn, urządzenia
do przenoszenia i transportu, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny budowlane, maszyny i urzą-
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dzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, akcesoria [przystawki]
do buldożerów, akcesoria [przystawki] do koparek, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, bijaki napędzane gazem, chwytaki wieloskorupowe
[maszyny], gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach górniczych, górnicze koparki
[maszyny], aeratory, aeratory do trawników [maszyny], akcesoria do koszenia trawników do pojazdów, aplikatory nawozu w postaci przyczep do ciągników, areatory [maszyny]
do użytku w napowietrzaniu gleby, atomizatory stanowiące
części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, brony,
brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], brony holowane ciągnikiem, brony talerzowe, brony tarczowe
[narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], czyszczalnie złożone
do ziaren, dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, dojarki do automatycznego dojenia, dojarki mechaniczne, doładowywane obcinarki do żywopłotów, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, elektryczne areatory
trawnikowe, elektryczne kosiarki do trawy, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne obcinacze do gałęzi drzew,
elektryczne sekatory do gałęzi drzew, kosiarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosy [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, koła pasowe napędowe
do pasów pędnych maszyn rolniczych, łuskarki ziarna, ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki do leja zasypowego
[maszyny], maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny
do pielenia, maszyny do korowania łodyg szczmielu białego
[rami], maszyny do korowania, maszyny do golenia owiec
[elektryczne], maszyny do czesania włókien rami, maszyny
do cięcia rzepy, maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia paszy, maszyny do belowania, maszyny dla mleczarstwa,
maszyna do rozdrabniania makuchów [śrutownik], lemiesze
pługów, leje zasypowe [maszyny], lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi, krajarki do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], krawędziarki [maszyny], krawędziarki trawnikowe z napędem elektrycznym, kultywatory
[maszyny], kultywatory [narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, kombajny zbożowe, kombajn zbożowy
[maszyny], hydrauliczne chwytaki do drewna do użytku w leśnictwie, inkubatory do jaj, głowice ścinkowe, gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach
rolniczych, grabie poprzeczne do siania [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], grabie do zgrabiarek, golarki elektryczne do żywego inwentarza, glebogryzarki ogrodowe, elewatory rolnicze, elektryczne skaryfikatory, elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elementy
do poruszania gleby do przyborów rolniczych, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny oczyszczające
powierzchnię cieczy, maszyny i przyrządy zapobiegające
rdzy zbożowej, inne niż przyrządy ręczne, maszyny dzielące
jęczmień, maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów,
inne niż narzędzia ręczne, maszyny do zgniatania łodyg, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny do zbierania trawy, maszyny do wycinania ścierniska, maszyny do walcowania trawników, maszyny do użytku w uprawie winorośli, maszyny
do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do uprawianie roli holowane za pojazdem, maszyny do uprawiania roli
z napędem mechanicznym, maszyny do strzyżenia sierści
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u zwierząt, maszyny do sortowania ziaren ryżu, maszyny
do przetwarzania sadzonek, maszyny do robót leśnych, maszyny do sadzenia ryżu, maszyny do siania nasion pojedynczo, maszyny do siekania, maszyny do siekania liści morwy,
maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do przycinania
trawy, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci
przyczep, maszyny rozrzucające nawóz, maszyny sortujące
liście herbaty, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny zrywające
do użytku ogrodowego, maszyny ścinkowo-układające, mechaniczne kosiarki do trawników, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, mechanizmy robotyczne stosowane w uprawie
winorośli, mieszarki do paszy [urządzenia do mieszania paszy], mieszarki zbożowe [maszyny], młockarnie [rolnicze
przyrządy], młocarnie, młockarnie do kukurydzy [narzędzia
rolnicze w postaci przyczep do traktorów], młyny do słomy
[maszyny], narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, paski do silników maszyn rolniczych, ostrza do sieczkarni [części do maszyn], ostrza do sieczkarni, ostrza do kosiarek, opryskiwacze
upraw, opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze
rolnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze,
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], okrawarki, ogrodowe maszyny uprawowe, obcinarki koszące do soi [maszyny], obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce
do żywopłotów [maszyny], narzędzia rolnicze montowane
do przyczepy, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, narzędzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia do walcowania trawników do dołączania do pojazdów lądowych,
pługi, pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], pługi do usuwania darni, pługi stanowiące maszyny
rolnicze, rębarki do okrągłych beli [maszyny], przyrządy
do znakowania bydła [maszyny], przyrządy do usuwania bydlęcych rogów, przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny],
przycinarki krawędzi trawników [maszyny], przycinacze
do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny],
przybory i urządzenia do skórowania bydła [maszyny], przetrząsacze siana, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych
i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, prasy do siania
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], prasy
do paszy, prasy do siana, prasy do belowania do użytku rolniczego, piły do gałęzi [elektryczne], piły do gałęzi [silnikowe],
podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], pogłębiacze [maszyny], poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami
do upraw, prasy do belowania do użytku przemysłowego,
rolnicze maszyny rozprowadzające, rolnicze obrabiarki, rozdrabniacze [elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawników], rozdrabniacze [maszyny], rozdrabniacze próżniowe
do usuwania gruzu, rozdrabniarki [narzędzia do trawnika
i ogrodu zasilane elektrycznie], rozdrabniarki do pasz, rozpieracze mechaniczne, rozpylacze [maszyny] do rozpylania
środków owadobójczych w ogrodzie, rozpylacze [maszyny]
do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do ciągnięcia za pojazdami w celu
opryskiwania upraw rolnych, rozpylacze insektycydów
[narzędzia ręczne, elektryczne], rozpylacze owadobójcze
[maszyny], rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu
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opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki kiszonki [maszyny],
rozrzutniki nawozów [maszyny], rozrzutniki obornika, rozsiewacz nawozów [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], roztrząsacze obornika [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], roztrząsacze obornika dwutarczowe,
roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny], rozściełacze sieczki [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie
do słomy [inne niż narzędzia sterowane ręcznie], sieczkarnie,
urządzenia do łuskania ryżu, urządzenia do uprawiania roli
[narzędzia rolnicze], urządzenia do ustawiania zębów pił [piły
do drewna], urządzenia do strzyżenia bydła [maszyny], urządzenia do rozlewania nawozu płynnego [maszyny], urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny], urządzenia do natrysku płomieniowego do palenia roślinności,
urządzenia do napowietrzania [maszyny], traktory ogrodowe
do koszenia trawników, suszarki ziarna, szpule do podkaszarek żyłkowych do trawników i ogrodów, sprzęgła do przyrządów rolniczych, snopowiązałki, skaryfikatory [maszyny], silosokombajny, siewniki w postaci przyczep do traktorów,
siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe
[narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [części do maszyn],
sieczkarnie [maszyny], sieczkarnie elektryczne, siewniki [maszyny], siewniki rolnicze, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], urządzenia do zbierania herbaty [maszyny], urządzenia do zraszania
[maszyny], urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolniczego, walce ogrodowe [maszyny], wałki spryskujące będące
przyrządami ogrodniczymi, wałki spryskujące będące przyrządami rolniczymi, wałki z kolcami [maszyny], wały [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wentylatory wyciągowe do przewozu ziaren, wentylatory wyciągowe
do upakowywania ziaren, wentylatory wyciągowe do zasysania ziaren, wialnie, wiązarki do siana, wykaszarki do trawy
i zarośli [maszyny], wyrównywarki krawędzi trawy, wysięgniki
spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania
hodowli rolnych, wysięgniki spryskujące do przymocowywania do pojazdów w celu opryskiwania hodowli rolnych,
wysokowydajne kosiarki bijakowe, zamiatarki do trawników
[maszyny], zbiornik zasypowy na karmę dla zwierząt [maszyny], zgrabiarki, zgrabiarki do trawników [maszyny], zmechanizowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, zmotoryzowane
kultywatory, żniwiarki, żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], żniwiarki i snopowiązałki, 8 podnośniki, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane
ręcznie, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, podnośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane], stojaki do podnośników ręcznych, przybory do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory
do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne żelazka parowe, elektryczne żelazka płaskie z regulacją
temperatury, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, noże do obkrawania, noże
kowalskie, nożyce, nożyczki, ostrza nożyc, przybory do pedikiuru, rozpylacze pompowane ręcznie, spraye [narzędzia obsługiwane ręcznie], czerpaki [narzędzia ręczne], krajalnica
spiralna do warzyw, krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice do frytek, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, krajarki obsługiwane ręcznie,
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łopatki do ryb, kruszarki do lodu, nieelektryczne, noże ceramiczne, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosnku, nieelektryczne noże kuchenne, nieelektryczne maszynki
do robienia makaronu, do użytku domowego, przyrządy
do usuwania rybich łusek, otwieracz do puszek, obieraczki
do warzyw [noże ręczne], obieraczki do owoców, nieelektryczne, sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], ręczne roboty
kuchenne, ręczne tasaki do warzyw, rębaki [noże], ręczne narzędzia do rąbania, narzędzia do uboju zwierząt i przyrządy
rzeźnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania
krajobrazu, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, betoniarki obsługiwane ręcznie, drążki teleskopowe
do narzędzi ręcznych, fartuchy na narzędzia, grzechotki [narzędzia ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła
metalowe, lutownice nieelektryczne, nożyce, noże, narzędzia
ręczne, moździerze i tłuczki, pręty kanalizacyjne, przyrządy
do strzyżenia [ręczne], przedłużenia dla narzędzi ręcznych,
przecinaki do prucia szwów, przecinaki [narzędzia ręczne],
przecinacze, pompki ręczne do płynów, pompki ręczne,
pasy na narzędzia, stojaki na narzędzia, ręczne zaciski
do blach, narzędzia do skórowania zwierząt, noże do uboju,
noże myśliwskie, piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie], przybory i narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych, przyrządy do ogłuszania bydła, grabie, dłuta kamieniarskie, haki
ręczne, kielnie, kosy, kosy obsługiwane ręcznie, kultywatory
[narzędzia obsługiwane ręcznie], łopatki do nawozów, łopaty
[narzędzia], przycinacze do drzew, podkaszarki ręczne, piły
ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], oskardy, kilofy, opielacze
ręczne, noże dla ogrodników, motyki, maszyny do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia
do usuwania pazurów u drobiu [narzędzia ręczne], narzędzia
do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], narzędzia do odchwaszczania [ręczne], narzędzia do zbierania owoców
[narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia
ręczne dla leśnictwa, nieelektryczne rozpylacze do noszenia
na plecach, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sierpaki,
sekatory ogrodnicze, ręcznie obsługiwane narzędzia do poganiania bydła, ręczne sadzaki ogrodnicze, ręczne narzędzia
rolnicze, rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane], widły, ubijaki [narzędzia], szpadle [narzędzia], stemple do wypalania,
młotki, młotki miękkie i młoty, przyrządy do mocowania i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia
i obróbki powierzchni, dziurkacze numerujące, dźwignie, igły
grawerskie, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], łomy, łyżki do opon, oplatarki [narzędzia ręczne], kombinerki, metalowe szczęki imadła, stemple do wypalania, ściski [narzędzia
ręczne], smarownice, rysiki [narzędzia ręczne], punktaki
[narzędzia ręczne], przebijaki [narzędzia], pistolety ręczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, pistolety do uszczelniania, szpachle [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], wyciągarki przewodów [ręczne], zaciski stolarskie,
zwornice stosowane do przytrzymywania obrabianych
przedmiotów, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do ste-
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rowania przepływu energii elektrycznej, komponenty
elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, elektryczne zespoły sieci zasilającej, konwertery prądu stałego/
prądu zmiennego, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania energii [zasilacze UPS], zapalniki piezoelektryczne,
baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, anteny jako części składowe, obwody
elektryczne i obwody drukowane, adaptery do wtyczek, adaptery prądu zmiennego, antykatody, anteny płaskie strefowe,
balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego, bezpieczniki
do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki do pojazdów, bufory elektryczne, diody, czytniki pasków magnetycznych, czytniki kart typu flash, czytniki kart elektronicznych,
czujniki termistorowe, chipy elektroniczne dla producenta
układów scalonych, cyrkulatory [elektryczne lub elektroniczne podzespoły], elektryczne panele kontrolne, elektryczne
lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektroniczne
tabliczki dotykowe [touchpad], elektrody, elektrody grafitowe, ekrany dotykowe [elektroniczne], elastyczne powłoki
(osłony) do kabli elektrycznych, elementy elektroniczne stosowane w maszynach, elektryczne złącza wtyczkowe, elektryczne złącza dopasowujące, elektryczne (złącza -), iskierniki
próżniowe, interfejsy szyn, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne], fotokomórki, fotorezystory, kontaktrony,
katody, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, łączniki
elektryczne, lampy mikrofalowe, lampy fotoelektronowe, odbiorniki radiowe do pilotów, odbiorniki elektryczne, obudowy urządzeń elektrycznych, napędy dysków optycznych,
nadajniki radiowe do pilotów, nadajniki indukcyjne, moduły
zasilania, moduły pamięciowe, płyty pamięci, płytki półprzewodnikowe, płytki krzemowe, płytki przełączników elektrycznych, panele światłowodowe, panele dotykowe, oscylatory, odłączniki, ograniczniki napięcia, płyty słoneczne, pręty
przewodzące, półprzewodniki, przekaźniki nadmiarowe,
przekaźniki koncentryczne, przekaźniki elektromagnetyczne,
przejściówki do kabli, podzespoły elektrotechniczne, przełączniki temperaturowe, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], rurki światłoczułe, rurki wskaźnikowe do badania jonów, rezystory zmienne, rezystory nastawne [potencjometry],
rezystory indukcyjne, radiatory, sprzęt do odczytywania kart,
skrzynki zaciskowe, skrzynki zasilające, skrzynki bezpiecznikowe, triody, tetrody, termistory, tensometry, zaślepki elektryczne, zaciski uziomowe, złącza elektryczne, złącza radarowe, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
aparaty do ochrony słuchu, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, elektryczne przyrządy
do masażu, urządzenia do izolacji dźwięku do użytku medycznego, zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, artykuły antykoncepcyjne, przyrządy i przybory dentystyczne,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, analizatory
automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do
użytku medycznego], analizatory automatyczne do płynów
ustrojowych [do celów medycznych], aparatura do leczenia
dolegliwości płucnych, aparatura do radioterapii, aparatura
medyczna wspomagająca oddychanie, aparatura porodowa
dla bydła, aplikatory do leków, aspiratory do nosa, autoklawy
do celów medycznych, bańki lekarskie, bandaże z pianki poliuretanowej [do podtrzymywania], bandaże usztywniające

Nr ZT21/2017

do celów chirurgicznych, bandaże unieruchamiające do przygotowywania szyn, bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych, bandaże uciskowe do podtrzymywania części ciała, bandaże elastyczne, ekstraktory
śluzu, druty chirurgiczne [do cerklarzu], dreny do ssaka do celów medycznych, dializatory, defibrylatory, czujniki i alarmy
do monitorowania pacjentów, cewniki sercowo-naczyniowe,
gąbki sztuczne do celów medycznych, futerały na instrumenty medyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, filtry z zasilaniem do użytku medycznego, filtry
krwi do użytku pozaustrojowego, filtry do krwi i składników
krwi, filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła
do użytku medycznego, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do defibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, inhalatory, igły iniekcyjne, igły do insuflacji, igły do celów medycznych, igły
do akupunktury, gwoździe śródrdzeniowe, gwoździe śródszpikowe, irygatory do nosa, instrumenty urologiczne, inkubatory, lancety, kompresy termoelektryczne, kleszcze płucne,
lampy do celów medycznych, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne komory ciśnieniowe, lasery do celów medycznych, medyczne pompy infuzyjne, medyczne połączenia
śrubowe, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie,
nebulizatory, osłony na oczy do użytku medycznego, osłony
do przyrządów medycznych, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, podkładki podbrzuszne, peny [wstrzykiwacze],
pompy do użytku weterynaryjnego, pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji pary, pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów, pompy do celów medycznych
do ekstrakcji płynów, pojemniki specjalnie przystosowane
do usuwania strzykawek, przyrządy do pobierania krwi, przyrządy do leczenia światłem widzialnym, przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych, przyrządy
do autologicznego przetwarzania krwi, przyrządy do analizy
hipotermii, przybory do mycia wgłębień ciała, przyborniki
dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, przezroczyste
osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, przenośny sprzęt medyczny do epilacji, pompy infuzyjne do podawania lekarstw, przyrządy telemetryczne do zastosowań
medycznych, przyrządy położnicze, przyrządy okulistyczne,
przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt,
przyrządy farmaceutyczne, przyrządy do zespalania [anastomozy], przyrządy do przeprowadzania reanimacji przy porodach wysokiego ryzyka, rozwieracze ginekologiczne, rozszerzacze przestrzeni międzykręgowej, resuscytatory, pudełka
przystosowane na odpady medyczne, słomki do użytku weterynaryjnego, strzykawki do usuwania jadu, strzykawki
do celów medycznych, spinacze do bandaży, tkaniny chroniące przed promieniowaniem do użytku w leczeniu terapeutycznym zwierząt, tkaniny chroniące przed promieniowaniem do użytku w leczeniu terapeutycznym, tacki
medyczne, sztuczne krtanie, stymulator serca, stymulatory
mózgu, wkładki do nosa, źródła światła do użytku medycznego, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, palniki, bojlery
i podgrzewacze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów,
ekonomizery paliwa, parowniki, regulatory gazu, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kontroli zaopatrzenia
w wodę, zawory odcinające do regulacji przepływu wody,
zawory odcinające do regulowania gazu, zawory kulowe, za-
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wory mieszające [kurki], zawory mieszające prysznicowe, zawory kontroli poziomu, zawory stanowiące części systemów
zraszaczy, zestawy filtrów i silniczków do akwariów, zawory
regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory kontrolujące wodę
do zbiorników z wodą, zawory [krany] jako części instalacji
sanitarnych, elektrostatyczne filtry powietrza, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych],
filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry
do oczyszczania gazów odlotowych, filtry do stawów, filtry
do urządzeń zaopatrujących w wodę, filtry do uzdatniania
wody, filtry kurzu, filtry powietrza, filtry do wody pitnej, filtry
do wody, membrany do filtrowania wody, piekarniki i piece
przemysłowe (nie do żywności i napojów), urządzenia do obróbki chemicznej, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje
przemysłowe do filtrowania cieczy, reaktory biologiczne
do klarowania ścieków przemysłowych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, urządzenia odstojnikowe
na odpady, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodnice i podgrzewacze wody, chłodnie, chłodziarki gazowe, elementy
chłodnicze, instalacje chłodnicze, maszyny i urządzenia
do wytwarzania lodu, kriozamrażarki, urządzenia chłodzące,
płyty mrożące, schładzacze do akwariów, separatory do usuwania kondensacji poprzez schładzanie, skrzynki na mięso
[chłodzące], zamrażarki, wężownice chłodzące, urządzenia
kriogeniczne, urządzenia do głębokiego mrożenia, urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po wodzie,
bezzałogowe pojazdy przewozowe, instalacje do transportu
linowego, pojazdy bezzałogowe, pojazdy do transportu
zwierząt, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy elektryczne, pojazdy kierowane automatycznie, pojazdy napędzane energią wiatru, wojskowe
pojazdy transportowe, samochody, samojezdne pojazdy załadowcze, samobieżny pojazd elektryczny, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, koła, opony i gąsienicowy układ
bieżny, części konstrukcyjne do pociągów, części nadwozia
pojazdów, elementy do hamulców do pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, konstrukcje kadłubowe do pojazdów, hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów, izolowane części nadwozia pojazdów, hydrauliczne serwozawory
stanowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, nadwozia pojazdów, osie napędzane do zmiany masy ładunku
pojazdu, podwozia pojazdów, platformy załadunkowe
do pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
ramy z kołami do przemieszczania przedmiotów, tłumiki
drgań skrętnych do pojazdów, turbiny gazowe do pojazdów
lądowych, żaluzje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów,
widły do wózków widłowych, zbiorniki paliwa do pojazdów,
zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, barki
[łodzie], cysterny, elektrycznie napędzane pojazdy wodne,
holowniki, łodzie, promy, pojazdy morskie, zdalnie sterowane
pojazdy podwodne [ROV] do transportu, wodne pojazdy
mechaniczne, tratwy, 16 jednorazowe produkty papierowe,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, bielizna stołowa papierowa, bieżniki
stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny, papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, afisze,
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plakaty, agendy, almanachy [roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze
z nutami w formie drukowanej, arkusze znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały
drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do zapisywania
wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe,
czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane
raporty z badań, drukowane raporty konsumenta, drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, gazety, fotografie oprawione
i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste,
formularze [blankiety, druki], fiszki, etykiety adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane, kartki
z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne,
krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocztowe, karty okolicznościowe, monografie, medyczne czasopisma fachowe, materiały drukowane w postaci próbek
kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych,
mapy drogowe, listy informacyjne, kupony, księgi gości,
książki do podpisu, książeczki do kolorowania, oprawione
plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocztowe, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, plany, spisy,
rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki
farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń
sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny biurowe, materiały
drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czyste
dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania,
etykiety z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty
rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły
papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki, okładki na akta, okładki na agendy, notesy, notatniki, organizery na biurko, pieczęcie opłatkowe, pieczątki
pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory
na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek, rejestry, księgi główne [książki], teczki papierowe, 21 przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, czerpaki do karmy dla psów, domki
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dla ptaków, druciane szczotki dla koni, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania
w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie
przeznaczone dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków
w postaci pojemników, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt
domowych, klatki dla ptaków domowych, klatki druciane
na zwierzęta domowe, koryta, kuwety dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych,
sztuczne jajka podkładowe, szczotki do oporządzania koni,
szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], pojemniki na żywność
dla zwierząt domowych, pojemniki na ptasie nieczystości,
pojemniki na karmę dla ptaków, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, obrączki dla ptaków, podajniki karmy dla małych zwierząt, metalowe klatki
do użytku domowego, metalowe koryta dla bydła, metalowe miski dla bydła, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, żłoby dla
zwierząt, deski do prasowania, drewniane prawidła do butów, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, elementy napinające do odzieży, golarki do ubrań na baterie, haczyki do zapinania guzików, kosze na pranie, nieelektryczne
przybory do pastowania butów, ramy do suszenia odzieży
z zachowaniem kształtu, rękawice do polerowania butów,
suszarki do ubrań, łyżki do butów, ściereczki ochronne
do prasowania, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki
do oczyszczania butów], urządzenia do rozciągania rękawiczek, suszarki na pranie, donice ceramiczne, donice szklane,
donice z tworzyw sztucznych, doniczki okienne, dysze
do węży, dysze do węży zraszających, dysze rozpylające
z tworzyw sztucznych, konewki, misy na dekoracje kwiatowe, misy na rośliny, osłony na doniczki nie z papieru, plastikowe wieka na doniczki, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin
[układanie kwiatów], podłużne końcówki do spryskiwania
do węży ogrodowych, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, wkłady do tac do wysiewu nasion, wazony ze szkła, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali szlachetnych, uchwyty do bukietów, terraria wewnętrzne
[wiwaria], terraria domowe [uprawa roślin], strzykawki
na wodę do opryskiwania roślin, strzykawki do stosowania
w cieplarniach, strzykawki do użytku w ogrodzie, spryskiwacze, pojemniki na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin,
pojemniki na kompost do użytku domowego, artykuły
do czyszczenia zębów, balie, buteleczki do nakładania farby
do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dopasowane uchwyty na produkty
do układania włosów, dozowniki do kosmetyków, dozowniki
chusteczek do twarzy, dozowniki do ręczników papierowych,
dozowniki mydła, gąbki, grzebienie, dozowniki szamponu,
dozowniki produktów do mycia ciała, nebulizatory do celów
domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, myjki złuszczające do skóry ciała, mydelniczki, miseczki,
miednice [naczynia], kapcie złuszczające skórę stóp, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki na przybory toaletowe,
pędzle kosmetyczne, płatki złuszczające do stóp, pędzle
do golenia, przepychacze do toalet, pojemniki na kosmetyki,
pojemniki na mydło, nocniki, paski dla wizażystów, piankowe
separatory palców u nóg, do użytku podczas pedicure, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, słoiki na waciki bawełniane,
szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, puszki do pudru, rozpylacze do perfum, puderniczki [puste], przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, przyrządy do drapania
skóry głowy, umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], szklane ampułki na leki, puste, szpatułki kosmetyczne,
tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, uchwyty
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do szczotek toaletowych, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do higieny osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji
skóry, szczotki złuszczające, zakraplacze bez zawartości,
do celów kosmetycznych, wieszaki na ręczniki, wiadra płócienne, wanienki dla niemowląt, wanienki z tworzywa
sztucznego dla dzieci, wanienki dla niemowląt, przenośne
wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, aparatura do aromatyzowania powietrza, kosze na śmieci, aplikatory wosku podłogowego, do montażu
na rączce mopa, bawełna do czyszczenia, deski do prania
[tary], dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dozowniki do detergentów, nieelektryczne froterki do podłogi, nieelektryczne aplikatory szamponów do dywanów, mopy, miotły, lejki, kubły,
ircha do czyszczenia, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice do polerowania, rolki
do usuwania kłaczków, pakuły czyszczące, piłeczki do suszarki obrotowe, suszarki do bielizny, odkurzacze nieelektryczne, ściereczki do szyb, ściereczki do szorowania, ściągaczki do oczyszczania naczyń, ściereczki do kurzu, skóra
do polerowania, skrobaczki do użytku domowego, szczotki
do butelek do karmienia, stalowa wełna do czyszczenia,
szczotki do czyszczenia części rowerowych, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do czyszczenia kominków, szczotki
do czyszczenia kół samochodowych, szczotki do czyszczenia obuwia, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki
do czyszczenia statków, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do czyszczenia soczewek aparatów
fotograficznych, ściereczki do czyszczenia złączy światłowodowych, ściereczki do czyszczenia, wykonane z celulozy,
szufelki do zamiatania, szmaty do podłóg, szmatki skórzane
do czyszczenia, szmatki do czyszczenia, szczotki podłączane
do węży ogrodowych, szczotki przystosowane do pobierania środków czyszczących, szczotki do sprzątania, wiadra
na kółkach, wiadra do płukania, wata szklana inna niż do izolacji, uchwyty na gąbki, urządzenia i aparaty nieelektryczne
do polerowania, do celów domowych, zmywaki ścierne, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, ceramiczne
dzieła sztuki, figurki z terakoty, ozdobne kule szklane, ozdobne modele wykonane z porcelany, ozdobne pudełka szklane,
talerze pamiątkowe, tabliczki szklane, tabliczki porcelanowe,
szyldy szklane, szyldy porcelanowe, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, skarbonki, nie z metali szlachetnych,
elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki, arkusze szklane barwione [nie do użytku w budownictwie], częściowo obrobione szkło [z wyjątkiem szkła budowlanego],
kwarc topiony, porowate szkło, płyty ze szkła, inne niż dla budownictwa, spiekane szkło z otwartymi porami, szklane pręty, szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach, szkło częściowo przetworzone, szkło emaliowane, szkło płaskie zbrojone,
nie do celów budowlanych, szkło prasowane, szkło półobrobione odporne na wysoką temperaturę, szkło mleczne, szkło
lustrzane, szkło laminowane [inne niż używane w budownictwie], szkło hartowane [nie do użytku w budownictwie],
szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące,
szkło nieprzetworzone, szyby, sztabki szklane nie do celów
budowlanych, szkło świecące [nie do użytku w budownictwie], szkło z przewodnikami elektrycznymi, szkło wzorzyste,
nie do użytku w budownictwie, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szkło profilowane [półprodukt], biodegradowalne miski, biodegradowalne miski na bazie masy
papierniczej, autoklawy nieelektryczne do użytku domowego, aluminiowe formy do wypieków, szklanki, kieliszki, naczy-
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nia do picia i akcesoria barowe, 29 jaja ptasie i produkty z jaj,
mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, jaja, substytuty jaj,
żółtka jajek, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), burgery z indyka, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty
drobiowe, ekstrakty mięsne, filety z piersi kurczaka, flaki, foie
gras [pasztet sztrasburski], galaretki mięsne, golonka, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki
składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak,
kurczak, kotlety wieprzowe, konserwy drobiowe, kiełbasy
wędzone, kiełbasy, kaszanka, jagnięcina, przetworzona, hamburgery, hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk, pasztety,
pastrami, paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki
hamburgerowe, mus z kurczaka, mięso świeże, mięso z indyka, mięso wędzone, mięso w puszce [konserwy], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso kiełbasiane,
kurczak smażony, kurczak liofilizowany, marynowane nóżki
wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzone świeży
drób, szaszłyki, suszone mięso, suszona wołowina w paskach,
surowe kiełbasy, substytuty drobiu, steki z mięsa, salami,
przetworzone produkty mięsne, produkty z jagnięciny, produkty z indyka, podroby, pieczony kurczak, peklowana wołowina w puszce, pieczeń wołowa, wędliny, wątroba, wołowina
w plastrach yakitori, wołowina, wieprzowina, wełna mięsna,
wieprzowina konserwowa, wieprzowina konserwowana,
szynka, szpik kostny zwierzęcy jadalny, produkty serowarskie,
biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], biały miękki ser
twarogowy, bita śmietana, dipy serowe, desery na bazie
sztucznego mleka, dulce de leche [mleko skondensowane],
fondue serowe, jogurt, jogurty pitne, koktajle lodowe, koktajle mleczne, kwaśna śmietana, krem na bazie masła, mleko
skondensowane, mleko sojowe [substytut mleka], mleko
sfermentowane, mleko owcze, mleko organiczne, mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, mleko krowie, mleko
kozie, mleko, maślanka, masło ghee, masło czosnkowe, masło, margaryna, podpuszczka, paluszki z mozzarelli, paluszki
serowe, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych,
napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające
owoce, napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęszczone, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko
w proszku, sery topione, serwatka, ser z ziołami, ser śmietankowy, serek mascarpone, sery dojrzewające, ser wędzony, ser
w proszku, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser owczy,
ser pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser cheddar, ser francuski, cancoillotte, ser mieszany,
ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, przetwory twarożkowe, przetworzony ser, salceson, riażenka [prażone zsiadłe mleko] śmietanka do kawy w proszku śmietana tłusta,
zsiadłe mleko, zabielacze do napojów, tofu, tempeh, twaróg,
suszona serwatka, substytuty masła, substytuty serów, substytuty margaryny, substytuty kwaśnej śmietany, starty ser,
ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, koncentrat masła, masła solone, masło do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokosowy], olej
arachidowy [do celów spożywczych], masło z nasion, olej
chili, olej canola, olej kostny, jadalny, olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], olej sezamowy, olej rzepakowy jadalny, olej palmowy jadalny, łój spożywczy, oleje z przypra-
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wami, oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje smakowe, oleje jadalne, oleje do gotowania, wyroby z masła,
tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze do gotowania,
tłuszcz wołowy, smalec, tłuszcz piekarski, oleje zwierzęce
do celów spożywczych, oliwa z oliwek, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, bulion (, preparaty do produkcji -), bulion w postaci
granulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, caponata [duszone warzywa], błyskawiczne zupy miso, chipsy bananowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z juki, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków,
chowder (zupa rybna), gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek
i bulionu (oden), galaretki rybne, falafel, frytki ziemniaczane,
ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty do zup, dipy
na bazie produktów mlecznych, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych, danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie
[cheonggukjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu
wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], danie gotowe, w skład
którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], klopsiki
drobiowe, kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi],
kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski w cieście, kiełbaski rybne,
gulasze, mieszanki do zup, kurczak teriyaki, krążki z cebuli,
krokiety z kurczaka, krewetki w cieście kokosowym, kostki
bulionowe, knedle ziemniaczane, koncentraty rosołowe,
koncentraty zup, konserwowa wieprzowina z fasolą, posiłki
chłodzone przygotowane z ryb, płatki ziemniaczane, placki
smażone, pasty do zup, pasta z cukinii, parzona zupa z jajek,
orzechy z przyprawami, owoce w polewie cukrowej na patyku, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy prażone, omlety, oliwki nadziewane, nadziewane skórki z ziemniaków, oliwki nadziewane czerwoną papryką, rosół na bazie kości
wołowych [seolleongtang], rosół [zupa], purée ziemniaczane, przygotowane ślimaki, przetwory do zup jarzynowych,
przekąski na bazie ziemniaków, potrawy mięsne gotowane,
posiłki gotowane składające się głównie z ryb, wstępnie ugotowana zupa miso, wstępnie ugotowana zupa, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], warzywa w słoikach, soja
[przetworzona], skwarki, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki
gotowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin
strączkowych, ryba z frytkami żywność chłodzona składająca
się głównie z ryb, zupy w puszkach, zupy błyskawiczne, zupy,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zagęszczone sosy pomidorowe,
wywar z kurczaka, wywar rybny, wywar z warzyw, wywar,
bulion, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, galaretka z korzenia dziwidła, riviera [konnyaku], fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane
w soli [menma], fasola, ekstrakty z warzyw do konsumpcji,
ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty z pomidorów, czosnek (, konserwowy -), kapusta kwaszona, kandyzowane przekąski owocowe, jadalne suszone
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kwiaty, jadalne nasiona słonecznika, jadalne kwiaty, przetworzone, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia,
groszek konserwowy, groszek, przetworzony, gotowane
owoce, gotowane ziemniaki, gotowe produkty z warzyw,
kłącza przetworzone, lecytyna do celów kulinarnych, listownica (wodorost morski) [przetworzony], mandarynki [konserwowe], marynowana ostra papryka, marchewki, krokiety,
korniszony, konserwy, marynaty, kokos przetworzony, konserwowane papryczki chilli, nasiona przetworzone, nasiona
jadalne, mrożone owoce, mrożone pędy bambusa, miąższ
owoców, mrożona kapusta pekińska, migdały mielone, mieszanki warzywne, mielone orzechy, mieszanki owoców
i orzechów, mieszanki owoców suszonych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, orzechy łuskane, ostre zielone
papryczki, przetworzone, orzechy ziemne konserwowe,
orzechy ziemne przetworzone, oliwki [przetworzone], oliwki
konserwowane, oliwki, gotowane, piccalilli [marynowane
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pasztet warzywny, pasta z owoców, pasta arachidowa, pasta czosnkowa, pasta z anchois, pasta z karczochów, owoce marynowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu,
płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, płatki jabłkowe, produkty z suszonych owoców, pomidory, przetworzone, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory konserwowane, pikle, pigwy, przetworzone, przetworzone
morele, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone jabłka, przetworzone cebule, przetworzone buraki, przetworzone brzoskwinie, przetworzona spirulina, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przeciery warzywne,
przeciery owocowe, proszki warzywne, proszki owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych
owoców, przetwory owocowe [dżemy] śliwki suszone śliwki
konserwowe, smażone plantany, skórki owocowe [suszone
purée owocowe], skórki owocowe, rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone, przyprawione wodorosty jadalne [jabangim], przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone szalotki
[wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], przetworzone purée z oliwek, przetworzone owoce liczi, suszone
mango, suszone jadalne wodorosty, suszone jadalne algi, suszone grzyby jadalne, suszona soja, suszona papaja, suszona
żurawina, suszone daktyle, suszona galaretka agarowa w kawałkach [kanten], substytuty mięsa na bazie warzyw, soki
roślinne do gotowania, soki owocowe do gotowania, sok pomidorowy do gotowania, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego, soczewica konserwowana, soja,
przetworzona, warzywa przetworzone, warzywa mrożone,
warzywa marynowane, warzywa grillowane, warzywa gotowane, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, truskawki
konserwowane, suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], ziemniaki, przetworzone, ziemniaki, konserwowane,
zielony rozpołowiony groszek, zapiekanka z bakłażanów,
wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, warzywa suszone, czereśnie, przetworzone, galaretki owocowe, dyniowate [rośliny,
konserwowane], groch dzielony, groch łuskany, groch żółty
dzielony, konserwowane warzywa, odsmażana fasola, nerki
zwierząt [podroby mięsne], nasiona słonecznika przetworzone, marynowana rzodkiewka, owoce przetworzone, owoce
w plasterkach, konserwowe, pokrojone owoce, pokrojone
sałatki warzywne, pasty rybne i z owoców morza, ciasto
z krabem, dorady [czerwone lucjany, nieżywe], filety rybne,
gładzica, nieżywa, homary, nieżywe, ikra rybia przetworzona,
kawior, nieżywe mięczaki, langusty, kraby [nieżywe], krewetki
[nieżywe], krab, konserwowane produkty rybne w słoikach,
konserwowe owoce morza, konserwy rybne, przeciery rybne, potrawy rybne, ośmiornice [nieżywe], paluszki rybne, pasta z ikry kraba, pasta rybna, pasta z owoców morza ślimaki,
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ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby przetworzone, ryby prażmowate, nieżywe, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane żółwie o miękkich skorupach
[nieżywe]żywność przygotowywana z ryb, węgorze, nieżywe, steki z ryb, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
syropy i melasa, słodkie polewy i nadzienia, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, cukier, brązowy cukier,
cukier biały, słodziki naturalne, propolis, produkty spożywcze
z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru
do przyrządzania deserów, preparaty z glukozy do celów
spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, polisacharydy do użytku
jako żywność do spożycia przez ludzi, naturalny miód dojrzały, miód, fruktoza do celów spożywczych, substytuty cukru,
substytuty miodu, surowe plastry miodu, słodziki naturalne
w postaci granulowanej, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batony gotowe do spożycia na bazie
czekolady, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem
mielonym (niku-manjuh), bułeczki z dżemem fasolowym,
bułki nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga],
cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy taco, chipsy
tortilla, chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chrupki kukurydziane, dziczyzna w cieście, drób w cieście, dania
na bazie ryżu, czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto
na bazie jaj, ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasteczka
cebulowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka ryżowe [senbei], chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki serowe [przekąski], chrupki
z pełnego ziarna pszenicy, kanapki, hot dogi (gotowe), jiaozi
(pierogi nadziewane), hamburgery w bułkach, hamburgery
gotowane i w bułkach, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe pizze, gotowe do spożycia
solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe dania z ryżu,
gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej,
gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gimbap [koreańskie danie z ryżu], enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), fajitas (grillowane mięso
podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), kukurydza
palona, krokiety po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe,
krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, kandyzowany popcorn, kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], kleiste
ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe (, chapsalttock), kanapki
zawierające kurczaka, kanapki z rybą, kanapki z mięsem, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające
sałatę, pizza, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej
fasoli (ankoro), pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, opiekane ziarna kukurydzy, owoce pod
kruszonką, naleśniki [cienkie], naleśniki, nachos, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], miękkie precle, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane
w cieście, lasagne, makaron z serem, makarony zawierające
nadzienia, przekąski sezamowe, precelki, przekąski na bazie
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ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, potrawy z makaronu, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, popcorn smakowy, placki, placki z fasoli mung
[bindaetteok], pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze
mrożone, pizze schłodzone, ryżowe pierożki, risotto, ryba
w cieście, ryż smażony po chińsku, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ravioli [gotowe], przekąski z kukurydzy,
przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski
z kukurydzy w formie kół, przekąski zbożowe o smaku sera,
przetworzona kukurydza do prażenia, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski
wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski
wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej
świeże placki [ciasta] świeża pizza, tosty francuskie, sushi, surowe pizze, spody do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, sajgonki, zawijana kanapka typu wrap, zapiekanki
w cieście z dziczyzny i drobiu, warzywa w cieście, wafle ryżowe, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], biała herbata, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekoladki, czekoladowa kawa, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty
z kawy, herbata lipowa, herbata imbirowa, herbata do zaparzania, herbata czarna, herbata bezteinowa, herbata, gorąca
czekolada, espresso, esencje herbaciane, herbata zielona, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata z żeń-szenia, herbata
z rozmarynu, herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia,
herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach
(nielecznicza), herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku [, ogapicha], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata sypka
(nielecznicza -), herbata mrożona, herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata oolong,
kawa w postaci całych ziaren, kawa w formie parzonej, kawa
słodowa, kawa rozpuszczalna, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa mielona, kawa, kakao, herbaty owocowe, napoje kakaowe z mlekiem, napary ziołowe, mrożona kawa, mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, mielone
ziarna kawy, kombucha, koncentraty kawy, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, preparaty do sporządzania napojów [na
bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na
bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
kawy], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów
o smaku czekoladowym, palone ziarna kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
kawy zawierające lody (affogato) yerba mate, torebki z kawą,
substytuty herbaty, preparaty na bazie kakao, preparaty roślinne zastępujące kawę, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, błyskawiczne mieszanki do lodów, desery lodowe, kostki lodu, lizaki lodowe, lody, lody bez mleka, lody
mleczne, lody mleczne [lody], lód, mieszanki na sorbety
[lody], mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do przyrządzania
lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki
do przyrządzania produktów lodowych, lody owocowe, lody
o smaku czekoladowym, lody owocowe w postaci batonów,
lody spożywcze, wyroby lodowe, tort lodowy, sorbety [lody
wodne], napoje mrożone na bazie kakao, napoje mrożone
na bazie kawy, napoje mrożone na bazie czekolady, mrożone
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wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, 31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, aktywne drożdże suszone dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów,,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze
dla cieląt, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze
dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze dla zwierząt
morskich, artykuły spożywcze dla świń, artykuły spożywcze
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze
dla zwierząt na bazie mleka, karma dla drobiu, jadalne smakołyki dla zwierząt, herbatniki owsiane do spożycia przez
zwierzęta, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ciastka
owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciastka dla zwierząt,
mączka dla zwierząt, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), kości dla psów, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla ryb, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], nasiona dla
ptaków, mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla
szczeniąt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako
karma dla cieląt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, mieszanki paszowe dla
zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zbożowe dla zwierząt, ości
mątwy, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], otręby [pokarm dla zwierząt], słód dla zwierząt, słoma, siano, przynęty
dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], preparaty na pokarm
dla pszczół, pokarm dla zwierząt domowych żwirek dla drobiu żywność dla ryb akwariowych żywność na bazie owsa
przeznaczona dla zwierząt środki odżywcze [karma] dla ryb,
wysłodziny, grzyby, rośliny, kukurydza, grzybnie do celów rolniczych, produkty leśne nie ujęte w innych klasach, produkty
ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, produkty rolne (nieprzetworzone), produkty rolnicze nie ujęte w innych klasach,
zarodniki do celów rolniczych świeża bylica pospolita (yakssuk) jako żywe kwiaty świeży owoc derenia (, sansuyu) jako
żywa roślina, grzybnia do celów rolniczych, grzyby świeże,
kłącza, nieprzetworzone grzyby, trufle świeże, zarodniki
i grzybnie [do celów rolniczych], drzewa i produkty leśne,
kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, zioła, suszone, do ozdabiania, rośliny świeże, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, bazy do koktajli bez
alkoholu, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowy
poncz ryżowy [sikhye], cydr bezalkoholowy, mrożone napoje
gazowane, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, poncz
bezalkoholowy, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, sorbety w postaci napojów,
tonik zawierający chininę, wina bezalkoholowe, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], brzeczka piwna,
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], brzeczka słodowa,
drinki na bazie piwa, imitacja piwa, mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo,
porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój
składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj mocnego,
ciemnego piwa], wino jęczmienne [piwo], chmiel (, wyciąg
z -) do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego,
esencje do produkcji napojów, lemoniady (, syropy do -),
moszcz konserwowany, niesfermentowany, orszada, proszki
stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów
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na bazie owoców, syrop słodowy do napojów, zagęszczony
pomarańczowy sok owocowy, wyciągi do sporządzania napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy do napojów, syrop z soku z limonki, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania napojów
na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, syropy do napojów bezalkoholowych, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe, agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
analiza zarządzania w biznesie, analizy funkcjonowania firm,
analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie
analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań
w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych online, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz sprzedaży, sporządzanie ankiet
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych,
rozpowszechnianie informacji biznesowych, raporty i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk
w organizacji działalności gospodarczej), usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie wina, usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w, Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie
skomputeryzowanych danych związanych z działalnością
gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących produktów
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie
informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również
za pośrednictwem, Internetu, sieci kablowych lub innych
form przekazu danych, wyceny handlowe, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie analizy cen, usługi przeglądu prasy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, wynajem maszyn biurowych, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie za-
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rządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności
artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych
i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji
przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu, pomoc przy prowadzeniu franszyz,
planowanie sukcesji w firmach świadczenie usług badań
rynkowych, usługi administrowania lotniskami, sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój systemów zarządzania
szpitalami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób
trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi
w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biur
biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami
lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych
sportowców, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie
targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, kompilacja reklam, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing finansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, ogłoszenia drobne, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja
reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
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sieci komputerowych, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej, reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności, Internetu, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama i marketing, reklama biznesowych stron
internetowych, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, testowanie marki, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
reklamy online, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi promocyjne dotyczące
gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji modelek i modeli, usługi
dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności
w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji
napojów, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie promocji,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej,
usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem, Internetu, usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, wydawanie
ulotek reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie promocyjne
na rzecz osobistości sportowych, usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej,
usługi w zakresie tworzenia marki, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i video, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, przetwarzanie żywności i napojów, ubój,
uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie
energii, cyfrowe odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie
zdjęć, druk sitowy, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie książek, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie filmu kinematograficznego,
drukowanie litograficzne, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie wzorów na dywanach, obróbka fotograficzna,
obróbka filmów i obróbka fotograficzna, nadruk wzorów
na tkaninach, kopiowanie zdjęć, introligatorstwo, fotograwiura, drukowanie znaczków, drukowanie zdjęć, rotograwiura, retusz fotograficzny, reprodukcja fotografii, powiększanie
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zdjęć, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], utrwalanie i konserwacja fotografii, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi składania druku, usługi druku na tkaninach, tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, wywoływanie i obróbka
filmów, wywoływanie fotograficzne, wypożyczanie pras typograficznych, wynajem drukarek 3D, wykonywanie światłokopii [planów], wynajem maszyn i urządzeń do wykańczania
zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń do wywoływania filmów,
wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem powiększalników fotograficznych, obróbka tekstyliów, skóry i futer,
recykling i uzdatnianie odpadów, antykorozyjna obróbka
części metalowych, apreturowanie papieru, barwienie, barwienie soczewek, barwienie szkieł kontaktowych, blacharstwo, chromowanie, cięcie diamentów, cięcie metalu, cięcie
stali, cięcie kamieni szlachetnych, cieplna obróbka metali,
cięcie szkła okiennego, konserwowanie drewna, konserwacja kriogeniczna, heblowanie drewna, heblowanie [tartak],
hartowanie metali, grawerowanie, frezowanie, galwanizacja,
fazowanie szkła, emaliowanie metali, emaliowanie, dmuchanie szkła, cynowanie, cynkowanie, dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów, młynarstwo, łączenie elementów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, mieszanie ropy naftowej i olejów syntetycznych, miedziowanie,
metalizacja, lutowanie, laminowanie płyt, laminowanie, konwersja paliw jądrowych, kotlarstwo [wyroby z miedzi], kowalstwo, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka chemiczna rur kotłowych, obróbka chemiczna kotłów, niszczenie
materiałów tajnych, niszczenie dokumentów, niklowanie, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie materiałów wykańczających
na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej, nakładanie cienkich
powłok foliowych na elementy optyczne, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale
i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych, obróbka metalu [kucie], obróbka metali, obróbka i przetwarzanie
papieru, obróbka gazu ziemnego, obróbka elektrochemiczna, obróbka cieplna rud, obróbka drewna, obróbka strumieniowo-cierna, obróbka surowych olejów mineralnych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka
skażonej gleby, obróbka przemysłowa ścieków, obróbka ołowiu, obróbka polimerów syntetycznych w celu zabezpieczenia przed infekcjami bakteriologicznymi, obróbka niebezpiecznych substancji, obróbka niebezpiecznych gazów,
obróbka niebezpiecznych płynów, odsalanie, odlewanie metali, odkażanie ziemi, oczyszczanie płynów chłodniczych,
oczyszczanie rozpuszczalników, oczyszczanie gazów, obróbka wełny, obróbka wykańczająca powtórna włókien szklanych, obróbka tkanin w celu nadania im właściwości antyelektrostatycznych, politurowanie, polimeryzacja, polerowanie
szkła, polerowanie metali, pokrywanie kadmem, pneumatyczne ścieranie powierzchni, pokrywanie ceramiki glazurą,
platerowanie, piaskowanie, piłowanie [tartak], piłowanie
drewna, ogniouodparnianie konstrukcji, przetwarzanie
gumy, przetwarzanie kory drzew, przetwarzanie materiałów
paliwowych, przetwarzanie olejów smarowych, przetwarzanie rattanu, przetwarzanie chemikaliów, pozłacanie, powlekanie ogniowe, powlekanie proszkowe, powlekanie galwaniczne, ścieranie, rymarstwo, rafinacja paliw, rafinacja, przetwarzanie
węgla, przetwarzanie węglowodorów śrutowanie, tłoczenie
metali, tłoczenie metalu, trawienie szkła, tworzenie kiszonki,
tłoczenie [prasowanie], trawienie, trasowanie laserem, tartaki, heblowanie [tartak], szlifowanie soczewek, szlifowanie,
usługi malowania szkła, usługi malowania aerografem, usługi
galwanizacyjne, usługi anodyzowania, wulkanizacja [nie na-
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prawa], wiercenie w metalach, usługi wyżarzania, usługi tartaków, usługi produkcji gazu, usuwanie powłok z mebli, usuwanie warstw nawierzchniowych, usługi polerowania,
wykuwanie ze srebra, wykańczanie metali, wybielanie papieru, wycinanie szablonów, wulkanizacja [obróbka materiałów],
wygładzanie powierzchni szkła, złocenie, zamrażanie, złomowanie pojazdów, zabiegi na zbutwiałe drewno, zabiegi hamujące wzrost pleśni, zabezpieczanie materiałów przed molami, zabezpieczanie przed pleśnią, zabezpieczanie przed
płomieniami, wytłaczanie tworzyw sztucznych, konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, przetwarzanie
mleka, przetwórstwo ryb, rozdrabnianie żywności, wytłaczanie owoców, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania
żywności, dorabianie kluczy, drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, formowanie implantów
do ciała ludzkiego, formowanie modeli implantów do ciała
ludzkiego, formowanie betonu, formowanie tekstyliów,
oprawianie obrazów, łączenie elementów za pomocą klejów,
obrębianie tkanin, przeróbki odzieży, stolarstwo [produkcja
na zamówienie], usługi powielania 3D, usługi mieszania farb,
usługi grawerowania pieczęci, rzeźnie koszerne, skórnictwo,
ubój drobiu, ubój zwierząt gospodarskich, usługi uboju rytualnego halal [dhabihah], demineralizowanie wody, dezodoryzacja powietrza, obróbka ścieków, oczyszczanie powietrza,
oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków przemysłowych,
odsalanie wody, regeneracja powietrza, regeneracja wody,
uzdatnianie powietrza, wypożyczanie urządzeń grzewczych,
wypożyczanie filtrów do wody, wynajem elektrycznych
wentylatorów chłodzących, wynajem instalacji grzewczych,
wynajem sprzętu do uzdatniania wody, produkcja energii hydroelektrycznej, produkcja energii przez elektrownie, produkcja energii przez elektrownie jądrowe, usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wynajem baterii, wypożyczanie kotłów, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie
energii elektrycznej, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, sport i fitness,
usługi biblioteczne, biura rezerwacji biletów koncertowych,
centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek,
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja filmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów
ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub, Internetu, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie
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fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody
udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki
wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji
teatralnych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów psów,
organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji
do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach
rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów
[rozrywka], pokazy baletowe, pokazy filmów kinowych, planowanie widowisk, pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych,
produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja filmów, pokazy zwierząt, pokazy
sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca
na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie operowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi
rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów,
produkcja widowisk, produkcja sztuk, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo
do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień teatralnych, reżyserowanie lub wystawianie
sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów,
radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie napisów do filmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka
w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier
w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna online, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja o -), rozrywka z udziałem
muzyki, teleturnieje śpiew chórów gospel, studia tańca, studia filmowe, udostępnianie muzyki cyfrowej z, Internetu,
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, mp3,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, udostępnianie programów
teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów
i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie
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informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi festiwali muzycznych,
usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów
śpiewu, usługi kas biletowych, usługi rekreacyjne dla osób
starszych, usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi rozrywkowe
dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia sportowe i kulturalne,
zapewnianie zajęć rekreacyjnych, transkrypcja w alfabecie
braille’a, tłumaczenie języka migowego, tłumaczenie w alfabecie braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczenie
usług w zakresie tłumaczeń, edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja czasopism, publikacja
drukowanych książek telefonicznych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów,
publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie
tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników,
usługi kaligrafii, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów,
udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki na rzecz
osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, wypożyczanie gazet i czasopism,
wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji medycznych,
wydawanie przewodników turystycznych, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania
środowiska, badanie jakości produktów, badanie produktów
spawanych w celu określenia struktury, badanie produktów
spawanych w celu określenia trwałości, certyfikacja [kontrola
jakości], certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące testowania, inspekcja
towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola jakości, kontrola
jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości dotycząca
higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla osób
trzecich, ocena jakości produktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola w rolnictwie,
kontrola środków farmaceutycznych, monitorowanie jakości
wody, kontrola palników olejowych, kontrola kosmetyków,
kontrola jakości surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń, przegląd samochodów, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych,
przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, tekstylia (testowanie -), testowanie bezpieczeństwa
produktów, testowanie dźwigów, testowanie produktów, te-
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stowanie materiałów, testowanie maszyn, testowanie i ocena
materiałów, testowanie filtrów, testowanie funkcjonalności
maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów,
usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi
badawczo-rozwojowe, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie
przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi
testowania zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary, badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych,
aktualizacja map morskich, analiza jakości wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno-technologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w dziedzinie energii,
badania w dziedzinie budowy silnika, badania techniczne,
badania genetyczne, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania
w dziedzinie żywności, badania w dziedzinie technologii
przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki,
badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna, doradztwo
w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, ocena jakości drewna na pniu, pomiary
środowiska w obrębie budynków, pomiary i analizy emisji
gazów cieplarnianych, pisanie techniczne, opracowywanie
silników, opracowywanie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie budowlane,
prace badawcze nad produktami świadczenie usług badawczych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny
poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach,
rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne, usługi doradcze w zakresie nauki,
usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze,
usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartograficzne, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi w zakresie
analizy krwi, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi
technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne
w zakresie produkcji, usługi pomiaru przepływu powietrza,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, grafika artystyczna, oceny techniczne związane z projektowaniem, opracowywanie protez,
opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów
i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów dla osób
trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron
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głównych, projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie sieci,
projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie
i opracowywanie endoprotez, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie
modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie sieci
dróg, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie protez, projektowanie stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu
diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik malowania, projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, tworzenie witryn
internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa
użytkowego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów,
usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie
w tym zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia
komórek elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane z systemami procesowymi
dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie
projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe, administracja serwerów, badania technologiczne dotyczące komputerów,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji
danych, usługi komputerowe on-line, usługi konfiguracji sieci
komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 44 usługi w zakresie
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji
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zwierząt, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, chirurgia
drzew, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb,
krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, konsultacje w zakresie
rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie
w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, przywracanie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych,
rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych środków
chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi,
usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi hodowli ryb, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych
środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem
sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych
ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa winogron do produkcji wina, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych,
tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie
informacji online na temat usług związanych z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, zwalczanie termitów w rolnictwie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie
informacji w tym zakresie, zwalczanie plagi pcheł w rolnictwie, znakowanie zwierząt, wysiew nasion, wypożyczanie
sprzętu rolniczego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wypożyczanie maszyn rolniczych
do rozpylania, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa,
usługi leśnictwa, usługi ponownego zalesiania, usługi połowów dalekomorskich, usługi pszczelarskie, usługi rolnicze
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi szkółek
drzew, usługi w zakresie akwakultury, analiza kosmetyczna,
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dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna, fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje do włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie ścinanie włosów, udzielanie
informacji o urodzie, solaria, salony fryzjerskie, salony piękności, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa online
w zakresie makijażu, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi SPA, usługi solariów, usługi wizażystów,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi w zakresie makijażu, zabiegi
higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie
sprawności fizycznej, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne,
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, ocena kontroli wagi, naprapatia, masaż, leczenie alergii, hydroterapia, hospicja, poradnictwo żywieniowe, planowanie rodziny, ośrodki zdrowia,
terapia mowy i słuchu, terapia antynikotynowa, rehabilitacja
fizyczna, usługi dietetyków, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami, usługi kosmetyczne dla
zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów
piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki
nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji
psów, badania genetyczne zwierząt, chirurgia, doradztwo
dotyczące żywienia zwierząt, kliniki dla zwierząt, masaż koni,
pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, sterylizacja zwierząt, specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia
i identyfikacji, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami domowymi, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, weterynaryjne usługi doradcze,
wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, usługi w zakresie odchudzania, usługi techników elektroradiologów, usługi testowania wydajności zwierząt, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi rentgenowskie, usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi podkuwaczy koni.
(210) 463036
(220) 2016 10 24
(731) LUBOMIRSKA-AKSAMIT GABRIELA MARIA, Kraków
(540) Muzeum i Biblioteka hr. Bröel-Plater
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy,
almanachy, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, atlasy,
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, druki, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, dzienniki, ekslibris, encyklopedie,
formularze, fotografie, fotograwiura, gazety, globusy, reprodukcje graficzne, grawiury, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy
ścienne, indeksy, skorowidze, kalendarze, karykatury, katalogi,
kineografy, klasery filatelistyczne, kolaże, komiksy, komunikaty
prasowe [materiały drukowane], książki, makiety architekto-

Nr ZT21/2017

niczne, mapy, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały drukowane, materiały piśmienne, obrazy, odbitki,
oleodruki, papier i karton, periodyki, plany, plany architektoniczne, znaczki, pocztówki i widokówki, prace kaligraficzne,
programy drukowane, przewodniki, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, reprodukcje obrazów, reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne, roczniki,
reklamy drukowane, ryciny, ryciny i ich reprodukcje, rysunki,
sztychy, ryty, ulotki, zapisy nutowe, zakładki, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
elektroniczne przetwarzanie danych, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, impresariat w działalności
artystycznej, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, kopiowanie
dokumentów na rzecz osób trzecich, kserografia, obróbka
tekstów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji
w Internecie, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, powielanie dokumentów, poszukiwania w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych,
usługi biurowe, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi reprograficzne, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie przetwarzania danych, usługi zarządzania danymi,
wynajem urządzeń biurowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z:
replikami przedmiotów historycznych, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi, publikacjami multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeniami
do przechowywania danych, urządzeniami do przetwarzania
danych, urządzeniami technologii informacyjnej audiowizualnymi, komputerami i sprzętem peryferyjnym do komputerów,
artykułami optycznymi, artykułami biurowymi, drukami, publikacjami drukowanymi, materiałami drukarskimi i introligatorskimi, materiałami piśmiennymi, materiałami i środkami dla artystów i do dekoracji, materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, wyrobami tekstylnymi,
biżuterią, zegarami i zegarkami, wyrobami szklanymi, porcelanowymi i ceramicznymi, wyrobami z drewna i korka, grami
i zabawkami, artykułami wyposażenia wnętrz, usługi sklepów
z pamiątkami i upominkami, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie: kongresów, konkursów, koncertów, sympozjów, seminariów, zjazdów, konferencji, szkoleń, warsztatów,
wykładów, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja:
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie: elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji
audio i/lub wideo, fotografia, fotoreportaże, imprezy kulturalne,
kina, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, mikrofilmowanie
dla osób trzecich, montaż filmów, montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu: montaż i produkcja filmów, muzea, usługi
muzealne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, nagrywanie
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i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie kursów edukacyjnych, egzaminów i kwalifikacji,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja i prowadzenie: konkursów edukacyjnych, konferencji edukacyjnych, szkoleń, webinariów, organizacja widowisk, organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie festynów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie, urządzanie i prowadzenie wystaw
w celach kulturalnych, edukacyjnych rozrywkowych lub rekreacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie
zajęć, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie
uroczystości, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, pokazy edukacyjne, pokazy filmowe, prezentacja
dzieł teatralnych, prezentacja koncertów, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie muzeów, przygotowywanie
tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja
książek, czasopism i periodyków elektronicznych online (nie
do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie dokumentów, publikowanie książek, magazynów, almanachów,
czasopism, gazet, broszur, katalogów, kalendarzy, recenzji, plakatów, nut, publikowanie materiałów na magnetycznych lub
optycznych nośnikach danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, rozrywka, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów
literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obiektów
i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie publikacji on-line, usługi biblioteczne, usługi archiwów bibliotecznych, usługi instytutów
edukacyjnych, usługi kustoszy muzeów, usługi świadczone
przez muzea, usługi świadczone przez muzea związane z mikroskopią, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie kultury, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
katalogów, wystawy muzealne.
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 04.01.99
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wystawienniczych i/lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa
pokazów towarów i/lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji imprez targowych, pokazów,
prezentacji i reklamy, wynajmowanie powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/lub wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie
materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów
promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub zarządzanie
komputerowymi bazami danych i/lub plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych bazach
danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 37 usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej
sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie
i/lub umożliwianie łączności przez terminale komputerowe
i/lub sieć światłowodową, przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub dźwiękowej za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-line nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie i/lub
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji
i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo technicznych i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie
i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie
i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycznych, organizowanie
i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze.
464582
(220) 2016 11 30
4 JUNIOR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JUNIOR PRO
(210)
(731)

(210) 464574
(220) 2016 11 30
(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda
(540) FANTASMAZURIA
(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej suplementów diety i preparatów dietetycznych.
(210)
(731)

464595
(220) 2016 11 30
APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
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(540) apollo pl NIESKOŃCZONY WYBÓR

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery, adaptery baterii, adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia urządzeń medialnych,
adaptery do sieci Ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery
kart komputera, adaptery kart typu flash, adaptery prądu
zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery telefoniczne, adaptery elektryczne, akcesoria do montowania odbiorników
radiowych, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki
do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, alarmy dla niemowląt, alarmy
do wykrywania gazów łatwopalnych, alarmy pożarowe, alkoholomierze, anteny, anteny częstotliwości radiowych, anteny
do sieci telekomunikacyjnych, anteny telewizyjne, aparat fotograficzny, aparatura interfejsowa do komputerów, aparaty
fotograficzne do jednorazowego użytku, aparaty fotograficzne dołączane do kasku, aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, aplikacje komputerowe do pobrania, banki
energii, baterie, baterie do aparatów słuchowych, baterie
do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie
do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, baterie elektryczne, baterie litowo-jonowe, bezprzewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe
peryferia komputerowe, bezprzewodowe stacje pogodowe,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, budziki z radiem, cyfrowe aparaty fotograficzne, cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe telefony komórkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, części
do komputerów, części i akcesoria do dekoderów, czujniki
dymu i tlenku węgla, czujniki gazu, czujniki i detektory, czyste dyski komputerowe, czyste dyski twarde do komputerów,
czyste dyskietki komputerowe, czyste płyty audio, czyste
płyty DVD do nagrywania, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart pamięci, czytniki kart typu flash, czytniki kodów kreskowych, dekodery cyfrowe, dekodery do odbiorników telewizyjnych, dekodery telewizyjne, domowe
głośniki audio, dopasowane pokrowce na komputery, drukarki, drukarki atramentowe, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki fotograficzne, drukarki igłowe,
drukarki kodów kreskowych, drukarki kolorowe, drukarki
komputerowe, drukarki laserowe, drukarki plotery, dyktafony,
dyski do przechowywania danych, dyski twarde, dyskietki,
dyskietki czyste, e-booki, ekrany, ekrany do wideo projekcji,
ekrany do wyświetlania filmów, ekrany projekcyjne, ekrany
wyświetlające wideo, elektroniczne nianie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne urządzenia monitorujące występowanie dwutlenku węgla [inne niż do celów medycznych],
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektroniczne wagi
do użytku kuchennego, etui do tabletów, etui na dyskietki,
etui na odtwarzacze MP3, etui na płyty DVD, etui na płyty
kompaktowe, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką
do telefonów komórkowych, filtry do ekranów komputerowych, filtry sieciowe, futerały do telefonów komórkowych
ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, futerały dopasowane
kształtem do aparatów fotograficznych, futerały na laptopy,
futerały na obiektywy, futerały na przyrządy fotograficzne,
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futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały na telefony komórkowe,
futerały na telefony [specjalnie dopasowane], futerały
na urządzenia do nawigacji satelitarnej, futerały na urządzenia fotograficzne, futerały przystosowane do komputerów,
futerały przystosowane do aparatów fotograficznych, futerały
przystosowane do komputerów typu netbook, futerały przystosowane do notebooków, futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe,
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki
komputerowe, głośniki osobiste, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głowice drukarek atramentowych,
gniazda telewizyjne, gniazdka do anten, interfejsy komputerowe, jednostki zasilania [baterie], joysticki, kable do drukarek, kable do komputerów, kable do mobilnego połączenia
wysokiej jakości (MHL), kable do modemów, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, kable do transmisji danych, kable
optyczne, kable typu Jack, kable uruchamiające, kable USB,
kable wykorzystywane w sieci Internet, kalkulatory, kalkulatory elektroniczne, kamery internetowe, karty do komputerów osobistych (PC), karty (dźwiękowe), karty graficzne, karty
graficzne do komputera, karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci o dostępie swobodnym [ram], karty
pamięci SD, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, karty
rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Ethernet, karty USB, kijki
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury do tabletów, klawiatury
komputerowe, komponenty i części do komputerów, komputer kieszonkowy, komputer tablet, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania
przenośnych urządzeń, komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe stacje dokujące, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy
operacyjne, komputery, komputery cienki klient, komputery
i sprzęt komputerowy, komputery kieszonkowe do robienia
notatek, komputery osobiste, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery przenośne [podręczne], koncentratory sieciowe [hub], kontrolery
RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], krokomierze [pedometry], ładowarki, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki do smartfonów, ładowarki
do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki sieciowe, ładowarki USB, mikrofony, modemy, modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe,
modemy telefoniczne, modemy zewnętrzne, monitory, monitory ciekłokrystaliczne [LCD], monitory kolorowe, monitory
komercyjne, monitory komputerowe, monitory LED, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory szerokoekranowe, monopody na kamery,
myszka komputerowa, myszka (komputerowe urządzenie
peryferyjne), myszki komputerowe, myszy do komputera,
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], nagrane płyty DVD
zawierające gry, nagrane programy komputerowe, napędy
DVD, netbooki [komputery], nienagrane płyty DVD, nośniki
do danych, nośniki dostosowane do telefonów komórko-
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wych, obiektywy, obiektywy do aparatów fotograficznych,
obiektywy do rzutników, obiektywy fotograficzne, obiektywy wymienne, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki
do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], odtwarzacze płyt DVD, okablowanie do komputerów, okablowanie
sieciowe, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie zabezpieczające, pakiety oprogramowania, pakiety oprogramowania komputerowego,
pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci
USB [niezapisane], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne USB, panele dotykowe, panele LCD,
piloty do urządzeń elektronicznych, plotery, płyty DVD, płyty
główne, podkładki chłodzące do notebooków, podkładki
do myszek komputerowych, podkładki pod myszki, podkładki
pod myszy, podkładki pod myszy komputerowe, podręczne
komputery, podręczne komputery PC, pokrowce na smartfony, pokrowce na urządzenia PDA, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], programy komputerowe, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, projektory, projektory ciekłokrystaliczne [LCD], projektory do kina domowego, projektory multimedialne, przenośne komputery, przewody do USB, przewody elektryczne izolowane, przewody
USB do telefonów komórkowych, przewody zasilające, radia,
radia do pojazdów, radia przenośne, radia samochodowe,
ramki cyfrowe do zdjęć, routery bezprzewodowe, routery
do sieci komputerowych, routery sieci rozległych [WAN], routery sieciowe, równoległe porty komputerowe, rozdzielacze sygnału, rzutniki, serwery internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty elektronicznej, serwery sieci komputerowych,
serwery sieciowe, serwery wydruku, sieci komputerowe, sieci
komunikacyjne, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe [WAN], sieciowe pamięci masowe (NAS), skanery, skanery kodów kreskowych, skanery ręczne, skórzane etui na tablety, skórzane
etui na telefony komórkowe, skórzane pokrowce na smartfony, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki do aparatów telefonicznych, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki muzyczne, słuchawki osobiste do urządzeń
do transmisji dźwięku, słuchawki stereofoniczne, słuchawki
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki [zakładane na głowę], smartfony, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony w kształcie zegarka, sprzęt do odczytywania kart, sprzęt komputerowy
[hardware], sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt stereofoniczny, sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej],
stabilizatory napięcia, stacje dokujące do laptopów, stacje
robocze [urządzenia komputerowe], statywy do aparatów
fotograficznych, systemy komputerowe, tablety, tablety cyfrowe, tablety graficzne, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony cyfrowe, telefony internetowe, telefony komórkowe,
telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, telefony
VolP, telewizja UHD (bardzo wysokiej rozdzielczości), telewizory, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory plazmowe, telewizory samochodowe, telewizory z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi (LCD), telewizyjne kamery, terminale
POS, torby do noszenia komputerów, torby na aparaty fotograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo,
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torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego,
torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych,
torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, uchwyty przystosowane
do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia
do odtwarzania filmów video, urządzenia telewizyjne, wagi
elektroniczne, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wykrywacze dymu, zasilacze awaryjne UPS, zasilacze sieciowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy
słuchawkowe do telefonów, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do użytku
z komputerami, 35 administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów,
udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
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do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi sprzedaży detalicznej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży hurtowej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży przez Internet AGD/RT/, usługi sprzedaży przez Internet sprzętu komputerowego i oprogramowania.
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465185
(220) 2016 12 14
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) BARBERO WĄSY I BRODA MOUSTACHE & BEARD
(210)
(731)

(210) 464697
(220) 2016 12 02
(731) CYLEJEWSKI MARCIN EZ-COAT POLSKA, Warszawa
(540) EZ COAT

(531)

(531)

01.01.01, 01.01.04, 24.01.03, 24.01.07, 24.01.15, 26.04.04,
26.04.13, 26.04.18, 26.05.01, 26.05.13, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 2 farby wodne, 17 izolacje budowlane, 19 tynki,
zaprawy budowlane.
(210) 465127
(220) 2016 12 13
(731) HYDROMA spol. s r.o., Uherský Brod, CZ
(540) HYDROMA

02.01.01, 14.07.20, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.14,
26.01.18
(510), (511) 3 szampony, wody toaletowe, wody po goleniu, wody kolońskie, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn,
kremy kosmetyczne, mydła i żele do golenia, woski, olejki, żele, pomady do pielęgnacji i modelowania wąsów
oraz brody, odświeżacze do ust, toniki, odżywki do włosów, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, dezodoranty osobiste, 8 brzytwy, nożyczki, żyletki,
zestawy do golenia, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne,
21 grzebienie, szczotki do włosów, szczotki do modelowania wąsów i brody.
465186
(220) 2016 12 14
CUBE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CUBE SYSTEM
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 hydrauliczne maszyny przemysłowe i sprzęt
zawarte w tej klasie, silniki hydrauliczne jako części maszyn,
generatory i ich podzespoły, silniki orbitalne, silniki hydrauliczne, generatory hydroelektryczne, agregaty hydrauliczne,
stacje filtrów hydraulicznych, zawory hydrauliczne, zawory
hamulcowe, przełączniki jako części do maszyn, multipleksery jako części do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, silniki i maszyny napędowe, pompy smarownicze,
przemysłowe jednostki hydrotechnologiczne, ich części
i podzespoły, 9 przyrządy pomiarowe, wagowe, kontrolne
i sygnalizacyjne, przyrządy do pomiaru ciśnienia, przyrządy
do pomiaru poziomu, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięków lub obrazów, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie komputerowe,
aparatura kontrolna, urządzenia elektromagnetyczne, elektroniczne nośniki informacji, podzespoły elektryczne wszelkiego rodzaju, obwody elektryczne i elektroniczne, cewki
cylindryczne (solenoidy), przełączniki elektromagnetyczne,
aparatura naukowa i sprzęt do niej oraz ich podzespoły,
42 usługi projektowania, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, projektowanie i rozwój sprzętu hydraulicznego, doradztwo w dziedzinie hydrauliki, testowanie sprzętu
hydraulicznego.

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 modernizacje parku maszynowego, teleservice parku maszynowego, budowanie sieci teleinformatycznych do obsługi zakładów przemysłowych oraz procesów
produkcyjnych, serwis automatyki przemysłowej, 42 projektowanie rozdzielni sterowniczych, integracja systemów,
wizualizacja SCADA oraz HMI, projektowanie i realizowanie
nadrzędnych systemów bezpieczeństwa dla maszyn, programowanie robotów przemysłowych, odtwarzanie dokumentacji technicznej, monitoring mediów i zużycia energii.
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465272
(220) 2016 12 15
Budejovicky Mestansky Pivovar a.s., Ceske
Budejovice, CZ
(540) B.B. Budweiser Bürgerbräu OD ROKU 1795 ANNO
1795 ORIGINAL SVETLY LEZAK WYROBA A FINENI
BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR A.S. BUDWEISER
Bürgerbräu ADMINISTR.INSIGL 1795
(210)
(731)
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(210) 465790
(220) 2016 12 29
(731) FUTERA NORBERT, Warszawa
(540) marinelab

(531) 19.11.04, 19.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 skutery, skutery wodne, skutery śnieżne,
sportowe i rekreacyjne pojazdy wodne i śnieżne, 37 serwisowanie i naprawy pojazdów, pojazdów wodnych, pojazdów
śnieżnych.
(210) 465805
(220) 2017 02 23
(731) BRZESKI MACIEJ, Palędzie
(540) Nowy Kamieniarz CZASOPISMO
PROFESJONALISTÓW

(531)

04.03.20, 09.01.10, 24.01.05, 24.03.07, 24.03.18, 25.01.19,
27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 465619
(220) 2017 02 06
(731) WALISZEWSKI MATEUSZ EDUKRESKA, Gdynia
(540) EDUKRESKA

(531) 17.02.25, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 41 doradztwo w zakręcie szkoleń, edukacja
dorosłych, edukacja, edukacja w dziedzinie posługiwania
się komputerami, informacje związane z egzaminowaniem,
kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy szkoleniowe, kursy
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkolne związane z przygotowaniem
do egzaminów, malowanie portretów, montaż filmów, multimedialne wydanie publikacji elektronicznych, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie kaligrafii, nauczanie w zakresie
CAD, nauczanie w szkołach średnich, nauka projektowania
wnętrz, nauka rysowania, organizowanie i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizowanie» przeprowadzenie
aktywności kulturalnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja webinarów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie warsztatów, pozowanie artystom,
prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja filmów wideo, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych, publikowanie, tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie kursów, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, usługi edukacyjne, usługi edukacyjno w zakresie
fotografii, usługi produkcji filmów, usługi szkół, usługi szkół
w zakresie nauczania sztuki, rysunku, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, wystawy sztuki, usługi wydawnicze,
warsztaty do celów edukacyjnych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma
[periodyki], drukowane rozkłady, gazety, katalogi, książki, periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, rysunki, ulotki,
35 obróbka tekstów, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografia, doradztwo zawodowe,
informacja o imprezach branżowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie wystaw, organizowanie warsztatów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe.
465937
(220) 2017 01 04
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie
(540) NITOCLIN
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekar(210)
(731)
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skie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby
medyczne do celów leczniczych.
465957
(220) 2017 01 04
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi,
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi
sprzedaży przez Internet, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlo-
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wo-usługowo- rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji,
emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie miejsc
parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem
przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych,
usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi
biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów
gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów
i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie
prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów
i nagrań: Video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie,
usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier,
obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia
nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości w celach rozrywkowych, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy
roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających
gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci
komputerowej online, szkolenia personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów
opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji,
punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony
zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów
piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod
nieobecność rodziców.
(210)
(731)

465983
(220) 2017 01 04
BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza;
BAC MARIOLA, Dąbrowa Górnicza
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Nr ZT21/2017

(540) HORECA Polska

(540) JBorkowski

(531) 27.05.01, 04.05.03, 02.01.11
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami, usługi barowe - bary szybkiej obsługi, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie gastronomii
i cateringu.
(551) wspólne prawo ochronne

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.23
(510), (511) 37 usługi związane z budową budynków,
a w szczególności wykonywanie: instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, instalacji kotłowni grzewczych, instalacji systemów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji ogrzewania hal,
instalacji i montażu urządzeń technologicznych, instalacji
nawadniających, usługi związane z naprawami i remontami budynków, usługi związane z wypożyczaniem narządzi
i sprzętu budowlanego, usługi nadzorów inwestorskich nad
pracami budowlanymi na miejscu inwestycji.

465984
(220) 2017 01 04
KNICZEK HENRYK, MEDEL JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
DROG-RUCH SPÓŁKA CYWILNA, Czarne
(540) DROG RUCH

(210)
(731)

(531) 14.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prowadzenie dokumentacji torowej i rozjazdowej, 37 renowacja, przebudowa, budowa, naprawa,
konserwacja sieci kolejowych, taborów kolejowych, torów
kolejowych, nadzór budowlany, 41 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 42 badania techniczne w zakresie kolei, pomiary
związane z działalnością kolei.
466021
(220) 2017 01 09
GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) HÖGERT
(210)
(731)

466051
(220) 2017 01 09
BORKOWSKI - GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz
(540) JBorkowski
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.23
(510), (511) 11 urządzenia, aparatura i armatura dla instalacji wodociągowych, grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i gazowych wykonywanych w budynkach i budowlach,
a w szczególności: bojlery ogrzewcze, grzejniki do c.o., wymienniki ciepła, rekuperatory, grzejniki elektryczne, kabiny
natryskowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia do instalacji klimatyzacyjnych, kolektory słoneczne,
kominki domowe, kotły grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia i instalacje do oczyszczalni ścieków, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje
do oświetlania, pompy cieplne, instalacje sanitarne i aparatura, urządzenia do uzdatniania wody, aparatura do wentylacji
i klimatyzacji, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zawory do instalacji ogrzewniczych, zbiorniki ciśnieniowe wody.
(210) 466160
(220) 2017 01 11
(731) LEITNER MAŁGORZATA, Izabelin
(540) AVANT School

(531) 14.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 klucze, rączki do narzędzi metalowe, 8 narzędzia ręczne i urządzenia, szczypce płaskie, śrubokręty, klucze
densometryczne, narzędzia do obcinania, wiercenia i ostrzenia, urządzenia do zdejmowania izolacji z przewodów i przycinacze ręcznie obsługiwanie , 20 rączki do narzędzi niemetalowe, rączki do narzędzi wykonane z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)

466050
(220) 2017 01 09
BORKOWSKI-GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Swarzędz

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi
modelek i modeli, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie widowiska - impresariat.
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466173
(220) 2017 01 12
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulka TEATRALNA
o smaku czekoladowym

(210)
(731)

Nr ZT21/2017

466250
(220) 2017 01 13
BORKOWSKI ZBIGNIEW PRZETWÓRSTWO MIĘSNE,
Białki
(540) białki wykrojona porcja tradycji
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 29 wieprzowina, wołowina, drób.
(531) 02.01.04, 02.01.23, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.13
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
466221
(220) 2017 01 13
DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Jagger’s GREATEST

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia,
preparaty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, preparaty zapobiegające
powstawaniu rdzy, środki do usuwania kamienia, kleje dla
celów przemysłowych, spoiwa do naprawy powierzchni,
preparaty bakteriobójcze inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, 3 środki do czyszczenia, środki do mycia,
środki do wybielania, środki do prania, preparaty do usuwania plam, preparaty do odtłuszczania, środki do renowacji,
konserwacji, pielęgnacji powierzchni, środki do nabłyszczania, pastowania powierzchni, środki antystatyczne, środki
i preparaty do dezynfekcji, środki i preparaty grzybobójcze,
dezodoranty pomieszczeń i pojazdów, środki do odświeżania powietrza, ściereczki, żele, płyny i proszki do czyszczenia,
toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samochodowe, 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,
5 środki i preparaty bakteriobójcze, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków
do czyszczenia, ochrony i konserwacji, środków do mycia,
środków do dezynfekcji, bakteriobójczych i grzybobójczych,
sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci
Internet kosmetyków samochodowych, sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków
do mycia ciała, włosów, zębów.
(210) 466247
(220) 2017 01 13
(731) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole
(540) Transa Electronics
(510), (511) 7 elektryczne mopy parowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mopów parowych.

466251
(220) 2017 01 15
AXPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) axplast
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, opakowania na żywność, materiały do opakowywania,
opakowania z tworzyw sztucznych, 17 kształtki, niemetalowe,
do rur sztywnych, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych,
przewody giętkie niemetalowe, uszczelki do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, izolatory, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, dźwiękoszczelne materiały,
arkusze poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie
poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone, pierścienie uszczelniające, materiały z tworzyw
sztucznych w formie arkuszy [półprodukty], arkusze z tworzyw
sztucznych do stosowania w produkcji, tworzywa sztuczne
w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, wytłaczane
tworzywa sztuczne [półprodukty], wytłaczane tworzywa
sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur
do celów produkcyjnych, folie polimerowe do użytku w produkcji, polimery elastomerowe w postaci arkuszy do użytku
w produkcji, poliester, 19 kształtki rurowe rozgałęzięniowe niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo], płyty
budowlane niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe,
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe parapety okienne, płoty, parkany niemetalowe, pokrycia
ścienne nie z metalu, sufity niemetalowe, drzwi niemetalowe,
balustrady niemetalowe, baraki, konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, ganki niemetalowe, do budownictwa, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje szklarni, szklarnie
przenośne niemetalowe, pawilony targowe, bariery ochronne
drogowe niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, płyty budowlane z tworzyw
(210)
(731)
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sztucznych, płyty ścienne z tworzyw sztucznych, faliste arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe], niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 20 zaciski do przewodów i rur, niemetalowe,
gwoździe niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołki
mocujące, niemetalowe, kołki niemetalowe, nakrętki niemetalowe, nity, niemetalowe, śruby niemetalowe, wkręty niemetalowe, ścianki działowe wystawowe, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie,
transport], pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych
i metalu, cięcie tworzyw sztucznych i metalu.
(210) 466314
(220) 2017 01 16
(731) NOWAK ARTUR MANFRED MELLON, Zabrze
(540) Pif!Puff!

(531) 01.15.11, 23.03.01, 23.03.05, 26.01.05, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń surowy lub przetworzony, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, substytuty tytoniu nie do celów medycznych, wyroby
tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, fajki, artykuły
dla palaczy, w tym bibułka papierosowa, lufki, filtry do papierosów i cygar, puszki na tytoń, pudełka na cygara, papierośnice, popielniczki, rurki, maszynki do skręcania papierosów,
ustniki do papierosów i cygar, gilotynki do cygar, zapalniczki,
zapałki, papierosy elektroniczne.
466373
(220) 2017 02 09
ZAPSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZAPSOFT
(510), (511) 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego: usługi badawcze w zakresie jakości ścieków komunalnych i przemysłowych, usługi badawcze w zakresie jakości
wód gruntowych i powierzchniowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii: usługi identyfikacji i uzyskiwanie
oszczędności w zakresie techniki pompowej oraz systemów
WOD-KAN, oprogramowanie jako usługa [SaaS]: usługa monitorowania stacji wodociągowych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich: usługa modelowania oczyszczalni ścieków, usługa
modelowania i wykrywania wycieków na sieci wodociągowej, wdrażanie automatyzacji obsługi oczyszczalni ścieków
w oparciu o model, projektowanie oprogramowania komputerowego: usługa projektowania i rozwoju oprogramowania
diagnostycznego dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i ciepłowniczych, projektowanie systemów komputerowych:
usługa projektowania systemów do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wdrażanie autorskiego oprogramowania
systemowego, narzędziowego oraz użytkowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii: usługa doradztwa w zakresie procesów oczyszczania ścieków i dystrybucji wody w sieciach komunalnych i przemysłowych.
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

466427
(220) 2012 08 27
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) procardiol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów
leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych,
suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych.
(210)
(731)

466459
(220) 2017 01 20
LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DANIEL’S DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, mydła lecznicze, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje
lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści
do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe,
leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata
antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami
do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary do celów
farmaceutycznych, preparaty określane jako suplementy
żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje z dodatkiem
soków owocowych, syropy do napojów, 44 aromaterapia,
masaż, usługi świadczone przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety
terapeutyczne.

(210)
(731)

466460
(220) 2017 01 20
LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DANIEL’S DIET
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kipieli, mydła lecznicze,
5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje do celów medycznych, kąpiele lecznicze,
kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki do celów
leczniczych plastry do celów farmaceutycznych, preparaty
witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty
z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
(210)
(731)
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do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych,
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty określane
jako suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych klasach wzbogacające smak lub zapach, napoje
z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze świadczone
przez gabinety terapeutyczne.
(210) 466527
(220) 2017 01 23
(731) BORAWSKI MICHAŁ MB SPORT, Korzeniówka
(540) I WUSHU

(531)

04.03.03, 23.01.01, 23.01.25, 02.09.01, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 24 ręczniki, 25 odzież, dresy, bluzy, spodnie, spodenki, kurtki, skarpety, koszule, koszulki, odzież sportowa, komplety
sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe, bluzy
sportowe, stroje sportowe, w szczególności stroje do sportów
walki, takich jak wushu, kurtki jako odzież sportowa, topy sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, bielizna sportowa,
w tym bielizna termoaktywna, kostiumy i stroje gimnastyczne,
buty treningowe [obuwie sportowe], w szczególności obuwie,
do treningu sportów i sztuk walki, paski [odzież] w szczególności paski do zaciśnięcia kimon (datejime) , 28 sprzęt do treningu
sztuk walki w szczególności kije z tworzywa sztucznego, szable,
miecze, halabardy, łańcuchy, miecze haki, włócznie, kije, cepy,
i inna broń biała, tarcze oraz stojaki na bronie wykorzystywane
jako sprzęt do treningu w sztukach walki, pokrowce i futerały
na sprzęt do treningu sportów i sztuk walki, torby specjalnie
przystosowane do sprzętu sportowego, w szczególności sprzętu do treningu sportów walki.

Nr ZT21/2017

(210) 466702
(220) 2017 01 26
(731) MŁYNARSKI JAN EMIL, Warszawa
(540) MŁYNARSCY
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
16 publikacje drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwoluty do płyt CD i DVD, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 prezentacja dziel literatury w celach kulturalno-oświatowych lub
edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi w zakresie
komponowania muzyki, publikowanie książek, prowadzenie
nocnych klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów
i spektakli, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, produkcja filmów, produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja i realizacja przedstawień teatralnych i widowisk rozrywkowych, publikowanie
elektroniczne książek on-line, usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych z kulturą, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.
(210) 466740
(220) 2017 01 26
(731) MŁYNARSKI JAN EMIL, Warszawa
(540) EMIL MŁYNARSKI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
16 publikacje drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwoluty do płyt CD i DVD, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 prezentacja
dzieł literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi w zakresie komponowania muzyki, publikowanie książek, prowadzenie nocnych
klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów i spektakli,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
produkcja filmów, produkcja i realizacja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja i realizacja przedstawień teatralnych
i widowisk rozrywkowych, publikowanie elektroniczne książek
on-line, usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych z kulturą, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
466741
(220) 2017 01 26
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) organic farma zdrowia
(210)
(731)

466541
(220) 2017 01 24
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) MULTICALM
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje
do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 466640
(220) 2017 01 20
(731) Kabushiki Kaisha Cosina, Nakano-shi, JP
(540) COSINA
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, obiektywy fotograficzne w tym teleobiektywy, obiektywy szerokokątne, obiektywy i soczewki do makrofotografii, osłony przeciwsłoneczne
obiektywu, osłony obiektywu, wizjery do aparatów fotograficznych, światłomierze, adaptery fotograficzne.

(531) 03.13.01, 03.13.24, 05.03.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawy, przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
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żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(210) 466742
(220) 2017 01 26
(731) MŁYNARSKI JAN EMIL, Warszawa
(540) JAN MŁYNARSKI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
16 publikacje drukowane, śpiewniki, książki, etykiety i obwoluty do płyt CD i DVD, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 prezentacja dzieł literatury w celach kulturalno-oświatowych lub
edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi w zakresie
komponowania muzyki, publikowanie książek, prowadzenie
nocnych klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów
i spektakli, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, produkcja filmów, produkcja i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja i realizacja przedstawień teatralnych i widowisk rozrywkowych, publikowanie
elektroniczne książek on-line, usługi studia nagrań, organizowanie wystaw związanych z kulturą, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.
(210) 466754
(220) 2017 01 26
(731) DAW SE, Ober-Ramstadt, DE
(540) Farby spod znaku Słonia
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki ochronne
do drewna, farby do gruntowania (jeżeli należą do klasy 2),
preparaty przeciwrdzewne, środki wiążące do farb, farby
bakteriobójcze /grzybobójcze, lakiery dla budownictwa, koloranty, barwniki, pasty barwnikowe (jeżeli należą do klasy 2),
16 druki, w szczególności duże afisze, materiały piśmienne,
przybory biurowe, mapy kolorów, wzorniki kolorów wachlarzowe, materiały dla artystów, pędzle, szczotki, materiały dla
artystów wykonane z papieru, tektury i kartonu, 19 materiały
dla budownictwa (niemetalowe), zaprawa murarska, kamień
naturalny i sztuczny, kolorowy tynk kamyczkowy, tynk z żywicą syntetyczną i tynk krzemianowy (jeżeli należą do klasy
19), środki ochronne dla budownictwa należące do klasy 19,
tkaniny z włókna szklanego i tworzywa sztucznego stanowiące zapraski do warstw gipsowych pasów i płyt (jeżeli
należą do klasy 19), kompozyty z wypełnieniem tekstylnym
na bazie żywicy sztucznej lub krzemianowej, wymienione
powyżej towary dla budownictwa.
466798
(220) 2017 01 27
DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI
I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych.
(210) 466947
(220) 2017 01 31
(731) NAKWASKI BARTŁOMIEJ BICCO, Warszawa
(540) SINCE 2016 BEARDED COFFEE

(531) 02.09.12, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, 11 ekspresy do kawy, zaparzacze
do kawy, filtry do kawy, spieniacze do mleka, 21 młynki
do kawy, naczynia, zastawa stołowa, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 30 kawa, herbata, kakao, napoje
na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze, słodycze
na bazie lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę, ciasta,
czekolady, desery, kanapki, przekąski słodkie, przekąski słone, przekąski z przyprawami, artykuły spożywcze, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: sztućce, urządzenia
i akcesoria do parzenia i picia kawy, urządzenia do wypalania
kawy, młynki do kawy, urządzenia do pakowania kawy, ekspresy do kawy, zaparzacze do kawy, filtry do kawy, spieniacze
do mleka, młynki do kawy, naczynia, zastawa stołowa, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, sztućce, mleko,
produkty mleczne, napoje mleczne, kawa, herbata, kakao,
napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, słodycze,
słodycze na bazie lub zawierające kawę, kakao lub czekoladę,
ciasta, czekolady, desery, kanapki, przekąski słodkie, przekąski
słone, przekąski z przyprawami, artykuły spożywcze, napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje alkoholowe, serwetki, obrusy
i bieżniki, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów i podobnych
okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 43 usługi kawiarniane i barowe,
restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie.
(210) 466957
(220) 2017 01 31
(731) HOPWORK, SA, Paryż, FR
(540) HOPWORK
(510), (511) 35 usługi w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, obsadzania stanowisk i tworzenia sieci kontaktów zawodowych, udostępnianie bazy danych online
z możliwością wyszukiwania zawierającej ogłoszenia o pracę, możliwości pracy oraz życiorysy, udostępnianie informacji o zatrudnieniu online, usługi doradcze w zakresie
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zasobów ludzkich i zarządzania pracownikami niezależnymi, freelancerami i pracownikami zdalnymi, administracja,
zarządzanie działalnością gospodarczą, wdrażanie i koordynacja zasobów ludzkich, zdalne zarządzanie zasobami
ludzkimi, pracownikami oraz outsourcingiem, udostępnianie strony internetowej online i komputerowej bazy danych
obejmującej informacje w zakresie personelu, monitorowania pracowników, odszkodowania pieniężnego i metod
utrzymywania pracowników oraz metod dla pracowników
w celu świadczenia usług przez Internet, udostępnianie
portalu online do zamieszania i udostępniania życiorysów
fachowców oraz udostępniania wolnych stanowisk pracy
i projektów przez osoby i firmy, świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy i usługi w zakresie informacji o karierze dla osób ubiegających się o pracę, pracowników typu
freenlancer i pracowników niezależnych, usługi doradcze
w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i doradztwa online
dla pracowników na temat w jaki sposób efektywnie i dokładnie prezentować ich referencje i efektywnie dostarczać
usługi o wysokiej jakości, usługi biznesowe, mianowicie
udostępnianie rynku pracy online dla pracowników i osób
indywidualnych i firm szukających usług pracowników
i wykonujących analizy, aby dopasować doświadczenie,
umiejętności i możliwości pracowników z potrzebami osób
szukających usług takich pracowników, reklama towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem stron internetowych w światowych sieciach komputerowych, udostępnianie porad biznesowych i informacji biznesowych, mianowicie śledzenie, analizowanie i tworzenie raportów na rzecz
innych, dotyczących prowadzenia, użytkowania i użytkowników rynku online, udostępnianie informacji gospodarczych, głównie, udostępnianie dwukierunkowego systemu
online dla użytkowników rynku online służącego do oceniania i udzielania informacji zwrotnych odnośnie do stron
trzecich, z którymi owi użytkownicy weszli w interakcję
za pośrednictwem rynku online, fakturowanie, świadczenie
usług związanych z zatrudnieniem, mianowicie fakturowanie i płatności online, potwierdzanie kart z czasem pracy, raportów o budżecie online, dostępu online do danych o wydajności, systemu online w zakresie informacji zwrotnych
dla klientów i spersonalizowanych raportów dotyczących
zatrudnienia, udostępnianie informacji w zakresie zasobów
ludzkich na rzecz innych, mianowicie udostępnianie kart
z czasem pracy, faktur z raportów płac i formularzy zasobów ludzkich, zarządzanie kontraktami i usługi wykonawcze, mianowicie administracja i negocjowanie kontraktów,
gromadzenie, analizowanie informacji zwrotnych, recenzji
i informacji odnośnie do wydajności pracowników i sprzedawców projektów i powiadamianie o nich, doradztwo
biznesowe odnośnie do zgodności z przepisami, reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, zarządzanie
administracyjne umowami faktoringu, zarządzanie administracyjne należnościami, zarządzanie administracyjne
gwarancjami i przed-spornymi oraz spornymi dokumentami dotyczącymi należności, księgowość, usługi doradcze
i konsultacyjne dotyczące księgowości, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, zarządzanie zdigitalizowanymi plikami, usługi networkingu, organizowanie wystaw dla celów komercyjnych i reklamowych.
(210)
(731)

467072
(220) 2017 02 03
LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

Nr ZT21/2017

(540) S SHOT STREFA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe wspierania sprzedaży
dla osób trzecich, badanie rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych,
administrowanie programami lojalności konsumentów, usługi pośrednictwa handlowego, nabywanie produktów i usług
dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, obsługa administracyjna na zlecenie osób trzecich,
fakturowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, komputerowe bazy danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, usługi platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców,
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, sprzedaż artykułów spożywczych, napojów
bezalkoholowych, piwa, napojów alkoholowych, artykułów
dla palących, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych przez
podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe w zakresie opakowań.
467077
(220) 2017 02 03
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BAKERY BAKLAVA AFAMIA

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy),
mieszanka ciastek arabskich na bazie orzechów (orzechy
włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), ciasto
na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), babeczki, babeczki (ciasto) płaskie,
babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin],
babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli,
chleb i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy,
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciastka
z daktylami (dates), ciasta [słodkie lub słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe,
ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi,
ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto
na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki, przekąski
w postaci ciast owocowych, słodycze zawierające owoce,
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smażone ciasteczka plecione, smażone ciasteczka, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych.
467078
(220) 2017 02 03
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PITA BAKERY AFAMIA

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy),
mieszanka ciastek arabskich na bazie orzechów (orzechy
włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), ciasto
na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), babeczki, babeczki (ciasto) płaskie,
babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin],
babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli,
chleb i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy,
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciastka
z daktylami (dates), ciasta [słodkie lub słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe,
ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi,
ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto
na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki, przekąski
w postaci ciast owocowych, słodycze zawierające owoce,
smażone ciasteczka plecione, smażone ciasteczka, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych.
467081
(220) 2017 02 03
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Teresin
(540) Kura Rusz No Pióra
(510), (511) 29 jaja konsumpcyjne.
(210)
(731)

467182
(220) 2017 02 06
MONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) $ Є MONEO EXCHANGE
(210)
(731)

27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.06, 26.01.16,
26.01.18, 24.17.18
(510), (511) 36 agencje kredytowe, depozyty kosztowności,
handel walutami i wymiana walut, maklerstwo, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwa-

Nr ZT21/2017

rzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, wycena zbiorów numizmatycznych.
467210
(220) 2017 02 07
ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ecco GROUP
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się drogą kolejową,
wagony kolejowe, części i akcesoria pojazdów z wyłączeniem części do napędów i silników pojazdów , 35 sprzedaż
drewna, biomasy, pszenicy i płodów rolnych, 39 transport,
logistyka transportu, spedycja, pakowanie i składowanie
towarów.
467211
(220) 2017 02 07
ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ecco WOOD

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się drogą kolejową,
wagony kolejowe, części i akcesoria pojazdów z wyłączeniem
części do napędów i silników pojazdów, 35 sprzedaż drewna,
biomasy, pszenicy i płodów rolnych, 39 transport, logistyka
transportu, spedycja, pakowanie i składowanie towarów.
467253
(220) 2017 02 08
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TYGIEL SMAKÓW Established. 2020
(210)
(731)

(531)

(531)

11.03.08, 11.03.23, 11.03.25, 11.01.02, 26.02.01, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni, restauracji i innych punktów gastronomicznych, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi przygotowywa-
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nia żywności na zamówienie oraz jej dostawa (catering),
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie bielizny
stołowej.
467278
(220) 2017 02 08
INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HOTEL POLECZKI WARSAW AIRPORT

(210)
(731)

(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturowa, kongresy-organizowanie i obsługa,
organizowanie przyjęć, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi restauracyjne.
467293
(220) 2017 02 08
INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZCZĘŚLIWA 13 W RADIU WAWA - LISTA PRZEBOJÓW
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze książki, portrety, wydruki graficzne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy
prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych,
informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania
wiadomości, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji
z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi
połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej,
rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub
telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk i koncertów, produkcji filmów,
usług studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo
i nośnikach magnetycznych, produkcja filmów na taśmach
wideo i nośnikach magnetycznych, produkcja fotoreportaży,
usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów,
informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie
usług w zakresie: programowania komputerów, doradztwa
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w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie
usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej,
zarządzania i administrowania prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.
467343
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi
Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem orientalnym
pędami bambusa i grzybami mun BEZ
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronu i warzyw, sałatka
z makaronu z pędami bambusa i grzybami.
467344
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi
Moje odkrycie SAŁATKA z kaszą kuskus ciecierzycą,
rodzynkami i żurawiną ODPOWIEDNI DLA WEGAN
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
(210)
(731)
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(531)

03.07.03, 05.07.01, 08.07.07, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z kaszy, roślin strączkowych
i owoców, sałatka z kaszą kuskus, ciecierzycą, rodzynkami
i żurawiną.
467345
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi
Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem orzo
kurczakiem i koperkiem
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 05.07.19, 08.05.15, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20,
25.01.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronem, tuńczykiem
i warzywami, sałatka z makaronem, tuńczykiem i czarnymi
oliwkami.
467394
(220) 2017 02 10
FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU,
Warszawa
(540) ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU
(210)
(731)

(531)

(531)

03.07.03, 08.05.10, 08.07.03, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronem, kurczakiem
i przyprawami, sałatka z makaronem, kurczakiem i koperkiem.
467346
(220) 2017 02 09
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi
Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem tuńczykiem
i czarnymi oliwkami
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
(210)
(731)
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05.03.11, 05.03.13, 03.07.11, 03.07.24, 01.05.01, 01.05.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie
dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi
w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek
charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form
przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów
edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych programów odnośnie ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego oraz tradycji jak również relacji
pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw
o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej, religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych
z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień
tym, którzy kreują pozytywny wizerunek Polski w kraju
i poza jego granicami, szerzą wiedzę o jej historii i dziedzic-
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twie narodowym, usługi wydawnicze, udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym
zakresie.
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467396
(220) 2017 02 10
FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU,
Warszawa
(540) WORLD PEACE CENTER WPC

(210)
(731)

467395
(220) 2017 02 10
FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU,
Warszawa
(540) ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU ŚCP

(210)
(731)

(531)

(531)

01.05.01, 01.05.23, 05.03.11, 03.07.11, 03.07.24, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, sondaże
opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie dokumentów,
usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością
edukacyjną, kulturalną, gospodarczą, polityczną i religijną,
archiwizacja dokumentów, 36 usługi w zakresie sponsoringu
finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
organizacjom, instytucjom lub firmom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
organizacja zbiórek charytatywnych, 39 magazynowanie
dokumentów archiwizowanych , 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz
innych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem
Internetu, edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie
międzynarodowych programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji jak również relacji
pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw
o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej, religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych
z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym,
którzy kreują pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego
granicami, szerzą wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze, udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.

01.05.01, 01.05.23, 03.07.11, 03.07.24, 05.03.11, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie
dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi
w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek
charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form
przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów
edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych programów odnośnie ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego oraz tradycji jak również relacji
pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw
o problematyce społecznej, edukacyjnej, historycznej, religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych
z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień
tym, którzy kreują pozytywny wizerunek Polski w kraju
i poza jego granicami, szerzą wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze, udostępnianie archiwów dokumentalnych, 42 usługi naukowe i badania w tym
zakresie.
(210)
(731)

467397
(220) 2017 02 10
FUNDACJA ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU,
Warszawa
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(540) WORLD PEACE CENTER

(531)

01.05.01, 01.05.23, 03.07.11, 03.07.24, 05.03.11, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 14 medale, monety okolicznościowe, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
sondaże opinii, badanie opinii publicznej, sporządzanie
dokumentów, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną, gospodarczą,
polityczną i religijną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi
w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek
charytatywnych, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie dyskusji, wykładów, odczytów oraz innych form
przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie kultury, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, edukowanie społeczeństwa poprzez tworzenie międzynarodowych programów odnośnie ochrony polskiego dziedzictwa
narodowego oraz tradycji jak również relacji pomiędzy społeczeństwami i narodami, usługi w zakresie organizowania
i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce
społecznej, edukacyjnej, historycznej, religijnej i kulturalnej, organizacja uroczystości związanych z najważniejszymi rocznicami, przyznawane wyróżnień tym, którzy kreują
pozytywny wizerunek Polski w kraju i poza jego granicami,
szerzą wiedzę o jej historii i dziedzictwie narodowym, usługi wydawnicze, udostępnianie archiwów dokumentalnych,
42 usługi naukowe i badania w tym zakresie.
467398
(220) 2017 02 10
ALTAMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ALTAMIRA

(210)
(731)
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(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, negocjowanie i transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, wyceny handlowe, 36 działalność finansowa,
doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo giełdowe - akcje
i obligacje, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
transakcje finansowe, usługi finansowania, wycena finansowa ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości, zarządzanie
finansami, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
467413
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) START W ŻYCIE PRUDENTIAL
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
467418
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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467420
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 02.03.01, 02.01.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
467423
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL

Nr ZT21/2017

(540) KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL

(531) 02.01.01, 02.03.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(210) 467564
(220) 2017 02 13
(731) LEACH THOMAS POLO GROUP, Kraków
(540) Leach&Lang Property Consultants

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
467425
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB
(540) OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi informacji bankowej, usługi doradztwa finansowego,
usługi informacji finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(210)
(731)

467429
(220) 2017 02 10
The Prudential Assurance Company Limited,
Londyn, GB

(531) 24.17.25, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy kosztów, analiz rynkowych, badań marketingowych, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowania maszyn i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, fakturowania, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub
handlowej), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, 36 usługi w zakresie: administrowania nieruchomościami, agencji
mieszkaniowych, agencji nieruchomości, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ściągania czynszów, doradztwa w sprawach finansowych, doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, dzierżawy majątku nieruchomego,
dzierżawy nieruchomości, wyceny finansowej nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego,
oszacowania i wyceny majątku nieruchomego, zarządzania
majątkiem nieruchomym, wynajmowania mieszkań i pomieszczeń biurowych oraz użytkowych, administrowania
nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wyceny nieruchomości, ekspertyz dla celów fiskalnych, informacji o ubezpieczeniach, informacji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 37 usługi
w zakresie: budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
instalowanie drzwi i okien, informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, malowanie,
montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie
budowy.
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(210) 467571
(220) 2017 02 13
(731) WAWSZCZYK JANUSZ WAXA, Łódź
(540) S SLLOW

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi rezerwacji w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
usługi hoteli, moteli, barów, kawiarni, restauracji, catering,
usługi zaopatrywania w żywność.
467604
(220) 2017 03 21
SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA, KonstancinJeziorna
(540) ACTUS PHARMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna suplementów diety, zestawów witaminowo - mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych,
odżywek dla sportowców, produktów farmaceutycznych,
środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu suplementów diety, zestawów witaminowo - mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów
farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków
odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama telewizyjna,
kreowanie wizerunku, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(210)
(731)

(210)
(731)

467605
(220) 2017 03 21
SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,
Konstancin-Jeziorna

Nr ZT21/2017

(540) ACTUS Pharma

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych), wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla niemowląt, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna suplementów diety, zestawów
witaminowo - mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla sportowców, produktów
farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych,
olejków eterycznych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
suplementów diety, zestawów witaminowo - mineralnych,
reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek
dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych
do celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków,
wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich.
467660
(220) 2017 02 16
SALINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piechcin
(540) SALINEX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej gazu płynnego,
usługi sprzedaży hurtowej gazu płynnego, pośrednictwo
handlowe w zakresie obrotu gazem płynnym, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów dla osób
trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu płynnego, 39 usługi dystrybucji gazu płynnego, dostarczanie
gazu płynnego [dystrybucja], magazynowanie gazu płynnego, transport gazu płynnego.
(210)
(731)
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467682
(220) 2017 02 16
INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) MERTZ AUTOTEILE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 amortyzatory pneumatyczne do maszyn, dystrybutory pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, kompresory, mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, młoty pneumatyczne, narzędzia elektryczne,
narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia
pneumatyczne, nożyce pneumatyczne, odciągi spalin, pistolety natryskowe pneumatyczne, pneumatyczne regulatory
procesów, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części
maszyn], pneumatyczne urządzenia podnoszące [maszyny],
pneumatyczne urządzenia uruchamiające, podnośniki pneumatyczne, pompy pneumatyczne, przemysłowe narzędzia
pneumatyczne, przenośne narzędzia pneumatyczne, sprzęt
do obsługi płynów eksploatacyjnych, sprzęt olejowo smarny, śrubokręty pneumatyczne, świdry pneumatyczne, transportery pneumatyczne, urządzenia do obsługi ogumienia,
wiertarki pneumatyczne, wiertła pneumatyczne, wyciągarki
pneumatyczne, wyważarki kół pojazdów i wałów elementów
pojazdów, klucze: udarowe, zapadkowe, zaciskające, maszynowe, nasadkowe, klucze o napędzie elektrycznym, urządzenia do naprawy pojazdów, 12 części dla pojazdów służących
do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 12, silniki do pojazdów, felgi aluminiowe, wycieraczki do szyb pojazdów, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed
kradzieżą, wózki narzędziowe, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza związane z tematyką
motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich
odnośnie do kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów
i wszystkich części do pojazdów, usługi administrowania
działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi
analizy i doradztwa związane z ekonomiką przedsiębiorstwa,
usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, analizy i doradztwo
organizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego
przetwarzania danych i numerów artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa
ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi
w zakresie eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych,
usługi reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich
towarów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego i hurtowego towarów z branży samochodowej, usługi
handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych: samocho-

Nr ZT21/2017

dów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez
Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów
w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
467686
(220) 2017 02 16
INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) INTER LAND
(210)
(731)

(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych zawarte w klasie 1, przemysłowe środki chemiczne
do mycia, czyszczenia i konserwacji wszystkich części pojazdów mechanicznych, 2 środki ochronne dla samochodów,
mianowicie środki ochronne dla pojazdów mechanicznych
farby i lakiery, 3 środki do czyszczenia, polerowania i szorowania wszystkich części pojazdów mechanicznych, politury i żele
do zabezpieczania karoserii mydła i szampony samochodowe,
płyny do spryskiwaczy, 4 przemysłowe oleje i smary w szczególności oleje i smary silnikowe, 7 części zamienne do silników,
dźwigi, elektronarzędzia, filtry oleju, klucze: udarowe, zapadkowe, zaciskające, maszynowe, nasadkowe, klucze o napędzie
elektrycznym, lutownice, narzędzia pneumatyczne, prasy, urządzenia do spawania, 9 elektryczne części dla samochodów
w tym: akumulatory, alarmy, baterie, cewki, dzwonki, gniazda,
kable: zapłonowe, telefoniczne, światłowodowe, optyczne,
taśmowe, koncentryczne, telekomunikacyjne, pomiarowe,
audio, elektroenergetyczne, elektroniczne, elektryczne, połączeniowe, rozruchowe, startowe, uruchamiające, USB, kable
elektryczne termoodporne, kable metalowe, kable rozruchowe do akumulatorów, kable do transmisji danych, kable rozruchowe do silników, kable elektryczne powlekane gumą, kable
koncentryczne zawierające filtry, kable i przewody elektryczne,
kolektory, kondensatory, lampy elektronowe, lampy wyładowcze, ogniwa, oporniki, płyty akumulatorowe, polarymetry, przekaźniki, przemienniki, przetwornice, przewodniki, przewody,
regulatory światła, styki, syreny, transformatory, tuleje złączowe,
urządzenia do dozowania, urządzenia elektryczne do zapłonu, urządzenia pomiarowe, wskaźniki, wtyczki i inne kontakty,
wyłączniki, zamki, złącza, przyrządy ratunkowe: gaśnice, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe i siatki zabezpieczające
przed wypadkami zawarte w klasie 9, trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, wskaźniki świetlne ostrzegawcze do pojazdów
i ich części, 12 części dla pojazdów służących do poruszania się
na lądzie, powietrzu, wodzie, 16 publikacje, druki, czasopisma,
książki, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
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zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo
w umowach dla osób trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży
samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów, usługi
administrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane z ekonomiką
przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, analizy
i doradztwo organizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego
i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego przetwarzania danych i numerów artykułów części
samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego,
usługi w zakresie eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach
dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów,
części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi reklamy, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej, usługi handlu detalicznego świadczone przez audycje
kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom
oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 39 usługi w zakresie dostarczania
towarów, usługi holowania pojazdów, usługi informacji o transporcie, usługi magazynowania i składowania, wynajmowanie
powierzchni magazynowych, usługi pakowania towarów,
usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi sterowania taborem pojazdów za pomocą elektronicznych
urządzeń nawigacyjnych i lokalizacyjnych, usługi transportowe, usługi logistyczne w zakresie magazynowania i w sektorze
transportowym, usługi przewożenia ładunków, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów mechanicznych, magazynowanie
części, logistyka transportu.
(210)
(731)

467717
(220) 2017 02 16
WILSZ JAKUB, WILSZ KRYSTYNA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE NOREL DR WILSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Łomianki

Nr ZT21/2017

(540) NEODERM LABORATORY

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kremy, mleczka, balsamy do ciała, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody kolońskie, wody
toaletowe, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, toniki,
żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole
wspomagające wyszczuplanie, kremy do pilingu, preparaty
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki
eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk. sztuczne
paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 5 kremy, mleczka, balsamy do ciała dla celów leczniczych, sole
do kąpieli dla celów leczniczych, preparaty lecznicze przeciw łupieżowi, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do płukania ust do celów leczniczych, środki przeciw zrogowaceniu naskórka.
(210) 467776
(220) 2017 02 17
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) ichpw ROGA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
(210) 467778
(220) 2017 02 17
(731) FCA Group Marketing S.p.A., Turyn, IT
(540) POLSKI FIAT
(510), (511) 16 pamiętniki, notatniki i zeszyty, pióra, pióra
wieczne, pióra kulkowe, ołówki, pisaki, długopisy, pokrowce
na pióra nie z metali szlachetnych, etykiety samoprzylepne,
naklejki i kalkomanie, flagi wykonane z papieru, kalendarze, katalogi motocykli i akcesoriów motocyklowych, atlasy z papieru, broszury o podróżach, stylu życia i rozrywce,
broszurki o podróżach, stylu życia i rozrywce, teczki do kart
i dokumentów, albumy na znaczki, naklejki, monety i fotografie, czasopisma o podróżach, stylu życia i rozrywce, litografie, fotografie, gazety, periodyki drukowane o podróżach,
stylu życia i rozrywce, książki o podróżach, stylu życia i rozrywkowe, odbitki fotograficzne, plakaty, pocztówki, gumki
do ścierania, kartony, agendy, papier do korespondencji, foto
albumy, kartki z życzeniami, bloczki notatnikowe, papierowe
karty wstępu do różnego zastosowania, koperty, wizytówki,
25 odzież, kurtki, opończe, płaszcze przeciwdeszczowe, sukienki, garnitury, spódnice, kurtki, spodnie, dżinsy, kamizelki,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, bluzy, swetry dzianinowe, swetry, blezery, kardigany, pończochy, skarpety, bielizna,
nocne szlafroki, piżamy, szlafroki, kostiumy kąpielowe, kurtki
sportowe, kurtki odporne na wiatr, kurtki z kapturem, dresy,
bluzy sportowe, krawaty, apaszki, szale, chusty, fulary, szarfy
do ubrania, rękawiczki, paski, wodoodporna odzież, nieprzemakalne koszule, wodoodporne spodnie, nieprzemakalne
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płaszcze, obuwie, obuwie dla motocyklistów, botki, buty,
buty sportowe, nakrycia głowy, kapelusze, berety, daszki,
28 gry i zabawki, mianowicie gry planszowe, gry towarzyskie,
zabawki do jeżdżenia, zestawy modelarskie do składania,
modele pojazdów w zmniejszonej skali, miniaturowe modele
motocykli, samochodów i innych pojazdów, klocki, zestawy
zabawek budowlanych, lalki, ubrania dla lalek, akcesoria dla
lalek, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, zabawkowe
repliki pełnej wielkości motocykli i samochodów do celów
dekoracyjnych, rozrywkowych i wystawowe, puzzle, ręczne
urządzenia przeznaczone do grania w gry wideo inne niż
przystosowane do użytku z zewnętrznym wyświetlaczem
lub monitorem, przenośne gry z wyświetlaczami krystalicznymi, automaty do gier wideo, zdalnie sterowane pojazdy
zabawkowe, zabawki składające się z plastikowych torów.
467781
(220) 2017 02 17
EQUIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CONTESTA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
rachunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji
marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe, analiza danych
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy kosztów,
analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi
podatkowe, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, sporządzanie
dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi doradcze,
konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo
w zakresie pożyczek i kredytów, usługi w zakresie nabycia
i przeniesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania,
rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi
w zakresie szacowania strat, ocena strat ubezpieczeniowych,
likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie,
planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur,
administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi
i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne,
doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń
i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość),
planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi
w zakresie windykacji należności i odzyskiwania długów,
elektroniczne usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie
prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów,
seminariów, wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji,
kongresów i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń,
kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa,
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków,
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania
prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie
i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie,
kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie
badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne
w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności
gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(210) 467800
(220) 2017 02 17
(731) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica
(540) Sweetex
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, dodatki chemiczne do stosowania jako
środki wiążące w paszach granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, emulgatory
do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy do nadawania
smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy do stoso-
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wania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory
smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty
do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej, kwasy do użytku przy
przygotowywaniu pasz dla zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji żywności, polepszacze
smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu,
polisacharydy do użytku przy konserwowaniu, polisacharydy
do użytku przy produkcji artykułów spożywczych, preparaty
chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych,
preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości artykułów
spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji
żywności dla zwierząt, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne do stabilizacji
artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne [do produkcji żywności], sztuczne
preparaty słodzące, środki do poprawy smaku do artykułów
spożywczych, środki przeciwzbrylające do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące do użytku
w przemyśle przetwórstwa spożywczego, środki stabilizujące
do żywności, środki żelujące, stabilizator produktów używany
do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania artykułów żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego, 29 mieszanka olejów [do
celów spożywczych], naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
oleje i tłuszcze, oleje smakowe alginiany do celów spożywczych, białko spożywcze, bita śmietana, buliony, preparaty
do produkcji bulionu, galaretki jadalne, konfitury z imbirem,
jogurt, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, kazeina do celów spożywczych, kefir, koncentrat pomidorowy, koncentraty
bulionów, krokiety spożywcze, oleje jadalne, krem na bazie
masła, sosy mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, produkty mleczne, pektyna do celów spożywczych,
pikle, przecier pomidorowy, proteiny spożywcze, konserwowane ziarno soi spożywczej, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, wyciągi z wodorostów do celów
spożywczych, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna
do celów spożywczych i żywności], 30 aromaty do żywności,
dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty
stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne],
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje spożywcze [inne niż olejki
eteryczne], glutaminian do celów spożywczych, granulki soli
do konserwowania żywności, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], mieszanki
przypraw, naturalne substancje słodzące, preparaty przyprawowe, produkty wiążące do kiełbas, słone aromaty spożywcze
do żywności [inne niż olejki eteryczne], sól do konserwowania
żywności, solone dodatki smakowe do żywności dla zwierząt
[inne niż oleje eteryczne], substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne],
syntetyczne środki zagęszczające do żywności, wzmacniacze
smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], nasiona anyżu,
anyż gwiaździsty, aromatyczne preparaty do żywności, preparaty stabilizujące do bitej śmietany, budynie, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cykoria (substytut kawy), napoje na bazie czekolady, esencje do artykułów żywnościowych
(z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych), glukoza do celów
spożywczych, gluten do celów spożywczych, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, jogurt
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao za wy-
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jątkiem wyrobów cukierniczych, aromaty kawowe, preparaty
roślinne zastępujące kawę, keczup, zagęszczacze do kiełbas,
koncentrat słodu do celów spożywczych, środki wiążące
do lodów spożywczych, majonezy, mąka gorczycowa, mąka
spożywcza, syrop z melasy, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, musztarda, naleśniki,
ocet, przyprawy, mączka z roślin strączkowych, sól selerowa,
sosy, sól do konserwowania żywności, środki wiążące do kiełbas, przyprawy z wodorostów], 31 artykuły i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje
słodzące i naturalne wzmacniacze smaku do spożycia przez
zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół wzmacniające pasze
zwierzęce.
(210) 467826
(220) 2017 02 18
(731) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź
(540)

(531) 29.01.12, 05.11.02, 05.03.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i prac badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe
i z mikroelementami, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy i preparaty do hodowli i odżywiania roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, mikroelementy dla roślin, ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych i ochronnych
roślin, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, detergenty używane i do stosowania w procesach produkcyjnych
oraz w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, gleba próchnicza, humus, torf, ściółka, preparaty do konserwacji drewna,
tynków i murów, środki grzybobójcze, insektycydy, środki
owadobójcze, kultury i mikroorganizmy dla celów innych
niż medyczne i weterynaryjne, hormony i preparaty przyspieszające dojrzewanie owoców, preparaty do szczepienia
roślin, krzewów i drzew, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki wspomagające leczenie i podnoszące odporność organizmu, suplementy diety do celów medycznych
i weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych
i weterynaryjnych, środki odkażające do celów medycznych
i weterynaryjnych, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, pestycydy, biocydy, środki bakteriobójcze, biologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych,
pożywki dla kultur mikroorganizmów, mikroorganizmy dla
celów medycznych i weterynaryjnych, dodatki do pasz dla
celów medycznych i odżywczych, ekstrakty, wyciągi i mia-
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zgi roślinne dla odstraszania robactwa i zwierząt, produkty
uboczne z procesów obróbki roślin do celów medycznych
i weterynaryjnych, włókna roślinne nie dla celów spożywczych, preparaty do odkażania i sterylizacji gleby, podłoża,
pomieszczeń i narzędzi ogrodniczych i inwentarskich, zioła
i ich mieszanki do celów medycznych i weterynaryjnych.
467981
(220) 2017 02 22
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Człowiek Roku
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma elektroniczne, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych
lub z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się,
przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych,
16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory,
papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych
klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie
wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem
czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności
handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności
handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing,
badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji,
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie
portalami internetowymi, 38 usługi agencji informacyjnej,
prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji
elektronicznych online nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej,
internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu,
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych
przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych

(210)
(731)

Nr ZT21/2017

programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji
elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która
dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia,
dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych,
udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk,
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.
467983
(220) 2017 02 22
STAR EUROPA HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów
(540) OUTLET GRAFFICA RZESZÓW

(210)
(731)

(531) 25.05.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecinna z tworzyw
sztucznych i naturalnych, odzież skórzana, bielizna, 35 usługi
marketingowe, reklamy, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości),
administrowanie nieruchomościami (budynkami), 41 usługi
w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli.
(210) 467994
(220) 2017 02 22
(731) DŹBIK SYLWIA MR JACKOB, Pszczyna
(540) MR. JACKOB BARBER SHOP

(531)

02.09.12, 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23, 26.01.01,
26.01.14
(510), (511) 20 pudełka drewniane, kasety drewniane, szkatułki drewniane, 21 grzebienie, szczotki, 25 odzież, koszulki,
nakrycia głowy, czapki.

55

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 467999
(220) 2017 02 22
(731) CYBULAK MARCIN, Jaczkowice
(540) DOKUJI

(531) 02.01.02, 02.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w obrocie częściami i akcesoriami do samochodów/
motoryzacji.
(210) 468003
(220) 2017 02 22
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Czekomety
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
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elektronicznych, usługi księgarni online, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja
filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie filmów i nagrań
wideo, organizowanie i realizowanie imprez o tematyce społecznej, mającej na celu rozwój świadomości i postawy obywatelskiej, kształtowanie wspólnot i społeczności lokalnych,
propagowanie idei demokracji, wspieranie polityki rodzinnej,
wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, ochronę przyrody
i wspólnej przestrzeni mieszkalnej, organizowanie wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
kongresów i konferencji.
(210) 468053
(220) 2017 02 23
(731) KĘDZIAK TADEUSZ, Wygiełzów
(540) pa

(210) 468004
(220) 2017 02 22
(731) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Grawiżelki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(210) 468052
(220) 2017 02 23
(731) FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA, Warszawa
(540) R

(531) 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, książki,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory,
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 usługi reklamowe,
ogłoszenia prasowe, reklamy on-line w sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe oraz wynajmowanie miejsc
na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, badania opinii, badanie
rynku, sondaże opinii, usługi w zakresie public relations, aukcje
publiczne, informacje dla biznesu, organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych, dotyczących działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie,
sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, usługi konsultacyjne, doradcze oraz badania w zakresie działalności gospodarczej, spraw społecznych,
ekonomii, polityki, usługi w zakresie badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
w zakresie rachunkowości, dotyczące przedsiębiorstw, działalności gospodarczej oraz w zakresie ocen możliwości biznesowych, ekonomii, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy
i kariery zawodowej, organizacja akcji promocyjnych, 41 organizowania, prowadzenia szkoleń, sympozjów, konferencji,
publikacja czasopism oraz magazynów, publikacja czasopism
oraz magazynów on-line, publikowanie książek oraz książek

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi
ekspertyz w działalności gospodarczej, świadczenie usług
wymienionych w wykazie, sprzedaż opracowanych (powtarzalnych) projektów architektoniczno - budowlanych,
42 usługi architektoniczne, badania architektoniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy
inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie
techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków, usługi tworzenia planów architektonicznych,
usługi tworzenia dokumentacji architektoniczno - budowlanej, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, usługi projektowania, projektowanie architektoniczne
wnętrz, przygotowywanie projektów architektonicznych,
usługi projektowania architektonicznego, usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, doradztwo projektowe, badania
geologiczne, badania techniczne, opracowywanie projektów technicznych.
(210) 468056
(220) 2017 02 23
(731) KĘDZIAK TADEUSZ, Wygiełzów
(540) Pro-archi

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi
ekspertyz w działalności gospodarczej, świadczenie usług
wymienionych w wykazie, sprzedaż opracowanych (powtarzalnych) projektów architektoniczno - budowlanych,
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42 usługi architektoniczne, badania architektoniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy
inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie
techniczne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków, usługi tworzenia planów architektonicznych,
usługi tworzenia dokumentacji architektoniczno - budowlanej, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, usługi projektowania, projektowanie architektoniczne
wnętrz, przygotowywanie projektów architektonicznych,
usługi projektowania architektonicznego, usługi inżynieryjne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego,
doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, doradztwo projektowe, badania
geologiczne, badania techniczne, opracowywanie projektów technicznych.
(210) 468063
(220) 2017 02 24
(731) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.02.01, 26.02.05
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą która
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, public relations, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, badania opinii publicznej, analizy kosztów,
sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez centrale
telefoniczne (cali center) oraz Internet, sprzedaż suplementów diety, prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz
internetowych w zakresie artykułów spożywczych, napojów
alkoholowych i bezalkoholowych, artykułów cukierniczo-piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów
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oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów,
41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii, przyjęć,
spektakli, organizowanie: wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym, zawodów
sportowych, imprez sportowych, organizowanie warsztatów
kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji
zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi informacyjne dotyczące: imprez o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym, imprez o charakterze rekreacyjnym,
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, rozrywka, usługi
prezenterów muzyki, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub
nauczania, kluby nocne, obsługa sal kinowych, organizowanie imprez karaoke, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, usługi tłumaczy, realizacja spektakli, rezerwacja
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie
i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi komponowania układu graficznego
publikacji inne niż do celów reklamowych, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, fotografie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie
praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne, montaż
taśm video, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż
reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, motele,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
apartamentów na pobyt czasowy, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów.
(210) 468088
(220) 2017 02 24
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) ApoDulox
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego.
(210) 468089
(220) 2017 02 24
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) ApoDuloks
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego.
(210)
(731)

468122
(220) 2017 02 27
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
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(540) PERLON

(531) 03.02.01, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.09
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach
badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, preparaty chemiczne do impregnacji przeciw plamom i przeciw wilgoci, 2 powłoki zabezpieczające
wyroby betonowe przeciw wilgoci i plamom, 19 materiały
budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, kostka brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe i do budowy
dróg.
468123
(220) 2017 02 27
O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Pet Gallery

(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.06.03, 03.07.15, 27.05.01, 29.01.14,
26.01.15, 03.01.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet kosmetyków dla zwierząt domowych, preparatów farmaceutycznych i suplementów diety dla zwierząt, preparatów dietetycznych dla zwierząt domowych, dodatków leczniczych do pożywienia dla
zwierząt domowych, artykułów higienicznych dla zwierząt,
w szczególności preparatów do mycia zwierząt, środków
do mycia zwierząt, leczniczych i owadobójczych szampony
dla zwierząt, obroży przeciwpasożytniczych dla zwierząt,
środków odstraszających insekty dla psów i kotów, bud, kojców, kuwet, legowisk i poduszek dla zwierząt domowych,
szczotek i artykułów do czyszczenia zwierząt domowych,
misek i pojemników na karmę dla zwierząt domowych, obroży i smyczy dla zwierząt domowych, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych, pokarmu dla
zwierząt domowych, napojów dla zwierząt domowych, ciastek i przysmaków dla zwierząt domowych, jadalnych kości
i kostek dla zwierząt domowych, preparatów spożywczych
dla zwierząt domowych, dodatków do żywności dla zwierząt, nie do celów medycznych, ściółek dla zwierząt domowych, pachnącego piasku dla zwierząt domowych, żwirku
dla kotów.
(210)
(731)

468155
(220) 2017 02 27
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
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(540) KRISHOME
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako ruszty, ościeżnice metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych, 19 bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych.
468156
(220) 2017 02 27
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
(540) KRISHOME Bramy Okna Rolety
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako ruszty, ościeżnice metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych, 19 bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych.
(210)
(731)

468175
(220) 2017 02 27
PTAK EUGENIUSZ USŁUGI TRANSPORTOWE
EDRO-TRANS , Bełk
(540) EDRO-TRANS
(510), (511) 39 usługi transportowe.

(210)
(731)

468184
(220) 2017 02 27
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) bella
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych i wyroby
z waty do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów
kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
do demakijażu, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne,
tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, płyny
do higieny intymnej, wkładki urologiczne.

(210)
(731)

(210)
(731)

468191
(220) 2017 02 27
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
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(540) safeHOME dom chroniony kompleksowo

(531) 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako ruszty, ościeżnice metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych, 19 bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych.
468192
(220) 2017 02 27
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
(540) safe HOME
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 bramy metalowe, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektrycznych, drzwi metalowe, futryny do drzwi
metalowe, klamki do drzwi metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe jako ruszty, ościeżnice metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, zasuwy metalowe do drzwi, żaluzje metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, konstrukcje aluminiowe, systemy aluminiowe, automatyka do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych, 19 bramy niemetalowe, drzwi
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okna niemetalowe,
żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, automatyka
do metalowych bram przesuwnych, rolet, drzwi, bram wjazdowych, bram przemysłowych.
468210
(220) 2017 02 27
FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) POLSKA LIGA ESPORTOWA
(210)
(731)

(531)
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24.01.09, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 03.07.24, 16.01.14,
27.05.01
(510), (511) 16 papier, kalendarze, foldery, prospekty, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia
głowy, kapelusze, 28 przenośne [podręczne] gry komputerowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak torebki, portmonetki, portfele, odzież, odzież sportowa,
obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, kubki, gadżety reklamowe
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, doradztwo ekonomiczne i organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania atrakcyjnością
przedsiębiorstwa (usługi marketingowe), doradztwo przy
sporządzaniu i sporządzanie analiz rynkowych, bezpośrednie specjalistyczne doradztwo strategiczne i bezpośrednia
specjalistyczna pomoc strategiczna z zakresu środków mających na celu rozwój organizacyjny przedsiębiorstwa oraz
rozwój personelu, zarządzanie działalnością gospodarczą
dla osób trzecich, marketing, badania rynkowe, prowadzenie portalu internetowego w zakresie infromacji handlowej,
doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe
przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi
poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych
i informacji, satelitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania danych, zlecenia przywoławcze, usługi agencji
informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem usług elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów elektronicznych
w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych, platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa
transmisja wiadomości i obrazów, usługi przesyłania danych,
dźwięków i obrazów, transmisja danych przez internet, telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych,
naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów
sportowych: prowadzenie klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa urządzeń sportowych, wynajem
obiektów sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, usługi hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów on-line, prowadzenie portalu
internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji, gry oferowane w systemie
on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globlną sieć
i/lub Internet, informacja o powyższych usługach, 42 pro-
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gramowanie komputerów, projektowanie oprogramowania,
analizy systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
obsługa i serwisowanie w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania, wypożyczanie
komputerów i automatów elektronicznych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania
do automatów.
468226
(220) 2017 02 27
AUTOBOX ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) AutoBox advertising
(210)
(731)

26.01.01, 26.01.06, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały reklamowe: afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, biuletyny informacyjne, kalendarze, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, notatniki /notesy/, papier, pióra i długopisy /artykuły biurowe/, podkładki na biurko, prospekty, publikacje
drukowane, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki,
35 usługi reklamowe.
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468239
(220) 2017 02 28
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) Cartistruct
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210)
(731)

468260
(220) 2017 02 28
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) AGRO Ubezpieczenia
(210)
(731)

(531)

(210) 468227
(220) 2017 02 27
(731) AGP PĘKALA KOZŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) CEPELIN PIEROGI ŚWIATA

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.01.22, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 39 przewożenie i dostarczanie towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 468234
(220) 2017 02 27
(731) NGUYEN ANH TUAN, Radom
(540) Tg TIGON ASIAN CUISINE

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne - restauracja, bar,
catering.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie
ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego , 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
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ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
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chodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
468272
(220) 2017 02 28
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) AGRO Ubezpieczenia

(210)
(731)

468262
(220) 2017 02 28
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) AGRO Ubezpieczenia

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie
ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi do-

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie
ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi , 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego , 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
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468273
(220) 2017 02 28
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) AGRO Ubezpieczenia

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie
ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego , 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.

Nr ZT21/2017

468289
(220) 2017 03 01
KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAJTOWE LODY BEZ CUKRU

(210)
(731)

(531) 21.01.16, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 30 lody spożywcze.
468304
(220) 2017 03 02
NXT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Eccono Sports Nutrition
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
żywnościowe, żywność dla diet medycznych, 29 nabiał
i substytuty nabiału, gotowe potrawy na bazie głównie
mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, przekąski i dodatki z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup,
30 dania gotowe, przekąski, przekąski na bazie ziaren, zbóż,
mąki i sezamu, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami spożywczymi,
daniami gotowymi, przekąskami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z produktami
mlecznymi.

(210)
(731)

468318
(220) 2017 03 02
PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów
(540) SVEN
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, zestawy mebli, komplety mebli wypoczynkowych.

(210)
(731)

(210) 468337
(220) 2017 03 02
(731) SZYMONA PAWEŁ, Szerokie
(540) TYGRYSICA
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(531)

03.01.04, 03.06.01, 24.11.25, 24.01.09, 26.15.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, odżywcze suplementy diety dla sportowców, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie,
41 produkcja filmów i instruktaży na taśmach video o tematyce sportowej oraz zdrowego żywienia.
(210) 468338
(220) 2017 03 02
(731) HENDZEL MARTA, Warszawa
(540) PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej
przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa,
reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie
platformy Internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która
zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, agencje informacji handlowej, badania
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
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sprzedaż produktów takich jak: czasopisma, drukowane publikacje, gazety, podręczniki jako książki, kalendarze, książki, 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje
o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany
edukacyjne, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, szkoleń, koncertów, spektakli,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii,
przyjęć, spektakli, organizowanie: wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, konkursów o charakterze edukacyjnym, zawodów sportowych, imprez sportowych, obozów wakacyjnych,
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja i realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń
i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub nauczania, usługi tłumaczy, usługi informacyjne
dotyczące: imprez o charakterze kulturalnym, imprez o charakterze edukacyjnym, imprez o charakterze rozrywkowym,
imprez o charakterze rekreacyjnym, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne
niż do celów reklamowych, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotografie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
(webinaria), nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja
filmów innych niż reklamowych, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, domy turystyczne, kafeterie [bufety], usługi
hotelowe, 45 opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], prawne administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
wynajem nazw domen internetowych.
468407
(220) 2017 03 03
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) bez GMO
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt,
ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla
niemowląt na bazie mleka, żywność dietetyczna do celów
leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty nabiału,
mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry,
śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki homogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topione, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów,
ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki serowe, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje bezalkoholowe, napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe,
41 nauczanie i szkolenia z zakresu mleczarstwa, 42 badania
naukowe i techniczne w zakresie mleczarstwa, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.
468408
(220) 2017 03 03
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) VITA-MINKI

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06, 24.17.01, 03.01.08, 03.01.14
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt,
ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla
niemowląt na bazie mleka, żywność dietetyczna do celów
leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty nabiału,
mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry,
śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki homogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topione, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów,
ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki serowe, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe.
468410
(220) 2017 03 03
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) VITA-MINKI

(210)
(731)
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(531)

03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt,
ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla
niemowląt na bazie mleka, żywność dietetyczna do celów
leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty nabiału,
mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry,
śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki homogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topione, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów,
ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki serowe, napoje zawierające bakterie kwasu
mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholowe.
468411
(220) 2017 03 03
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) VITA-MINKI

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.18, 03.01.08, 03.01.14
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt,
ferment mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych na bazie mleka, pokarm dla
niemowląt na bazie mleka, żywność dietetyczna do celów
leczniczych na bazie mleka, 29 nabiał i substytuty nabiału,
mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry,
śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki
homogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe,
topione, mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów, ser biały, ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki serowe, napoje zawierające
bakterie kwasu mlekowego, masło, margaryna, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje serwatkowe, owocowe nektary,
bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)

468453
(220) 2017 03 06
TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 mieszanki do gaśnic, gaśnicze środki, gaz
ochronny stosowany przy spawaniu, gaz rozpylający do aerozoli, neutralizatory gazów toksycznych, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion dla celów produkcji rolniczej,
preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicza, glicerydy,
gliceryna do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glikozydy, glin, ałun glinu, chlorek glinu, jodek glinu, krzemian glinu,
octan glinu, wodzian glinu, gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej [podłoże], glinka biała, glukoza dla przemysłu
spożywczego, węgiel ze zwierzęcych kości, węglany, węgliki,
hydraty węglowe, kwas węglowy, płuczki wspomagające
wiercenie, wierzbowiec do celów przemysłowych, środki zabezpieczające przed wilgocią, stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], alkohol winny, preparaty do klarowania wina,
substancje chemiczne do produkcji wina, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, kwas winowy, wiskoza, witeryt, witriol, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania wody, woda ciężka, woda destylowana,
woda morska do celów przemysłowych, woda utleniona,
wodne szkło [krzemiany], preparaty nadające wodoodporność
materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skór, technet [Tc], roztwór [techniczny chlorek
amonu], salmiak [techniczny chlorek amonu], preparaty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, tekstylia
(preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliów, tellur
[Te], terb [Tb], tiokarbanilidy, tiosiarczany, środki chemiczne zapobiegające tworzeniu się plam na tkaninach, tkaniny do światłokopii, tlen [O], tlenek chromowy, tlenek kobaltu do celów
przemysłowych, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, preparaty
do oczyszczania z tłuszczu, środki do dysocjacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe, toluen, kąpiele tonujące [fotografika], sole tonujące [fotografika], fenol do celów przemysłowych, ferm [Fm]
[centurium], substancje chemiczne do fermentacji wina, płytki
do ferrotypia [fotografika], filmowe klisze, światłoczułe lecz
nie naświetlone, filmu światłoczułe, nienaświetlone, materiały
filtracyjne [preparaty chemicznej, materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne],
materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne w stanie surowym],
środki do filtracji przy wytwarzaniu przemysłowym napojów,
uformowane materiały ceramiczne do filtracji, flokulanty, substancje utwardzające fluatowanie, fluor [F], związki fluoru,
kwas fluorowodorowy, folerskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, fosfatydy,
fosfor [P], fosforany [nawozy], emulsje fotograficzne, kwas antranilowy, azot [N], podtlenek azotu, azotan bizmutu do celów
chemicznych, azotany, nawozy azotowe, kwas azotowy, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina [preparaty chemiczne
używane przy produkcji wina], preparaty stosowane w bakteriologii, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
balsam gurjunowy do produkcji pokostów, preparaty klejące
do bandaży, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, bar
[Ba], siarczan baru, związki baru, sole do barwienia metali, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do celów przemysłowych, barwniki chemiczne do emalii i szkła, baryt, papier
barytowy, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, płyny
do odsiarczania baterii elektrycznych, bejce garbarskie, szpachlówki samochodowe [naprawa karoserii], szpat ciężki [baryt], tworzywa sztuczne w stanie surowym, sztuczne słodziki
[preparaty chemiczne], dyspersja tworzyw sztucznych, środki
chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, ściółka [nawóz], preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią
zbożową, środki do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki

Nr ZT21/2017

chemiczne do środków grzybobójczych, środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, płytki światłoczułe, światłoczułe
filmy, nie naświetlone, papier światłoczuły, papier na światłokopie, tkaniny do światłokopii, tal [Tl], talk [krzemień magnezowy], kwas taminowy, tanina, kleje do tapet, substancje do usuwania tapet ściennych, mąka z tapioki do celów przemysłowych,
detergenty używane w procesach produkcyjnych, substancje
do naprawy dętek, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych, diastaza do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do iłowych
płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, dodatki do tytoniu, hormony przyspieszające
dojrzewanie owoców, dolomit do celów przemysłowych, doniczki na torf dla ogrodnictwa, drewno garbnikowe, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, mastyks do wypełniania
wgłębień w drzewach [leśnictwo], miazga drzewna, ocet
drzewny [kwaśna woda], spirytus drzewny, produkty do destylacji spirytusu drzewnego, papier dwuazowy, dwuchlorek
cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek
cyrkonu, alkohol, alkohol etylowy, ałun, ameryk [Am] amoniak,
amoniak [alkalia lotne] do celów przemysłowych, soda amoniakalna, amonowe sole, alkoholowy roztwór soli amonowej,
ałun amonowy, amonowy aldehyd, alkohol amylowy, octan
amylu, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, antydetonatory
do silników spalinowych, antymon [Sb], siarczek antymonu,
tlenek antymonu, preparaty antystatyczne, inne niż do użytku
domowego, apretura, argon [Ar], arsen [As], arsenian ołowiu,
kwas arsenowy, astat [At], katalizatory [wulkanizacja], katalizatory biochemiczne, katalizatory chemiczne, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele
utrwalające [fotografika], ketony, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, kity szklarskie, kiur [Cm], preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego
lub do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych
niż papiernicze i domowe, klejące materiały do bandaży chirurgicznych, klejące preparaty do szczepienia [ogrodnictwo],
kleje [apretura], kleje [materiały klejące] do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje
do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, aceton, acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, kleje do afiszy, agar, żywice akrylowe
w stanie surowym, aktyn [Ac], aktywatory chemiczne do kauczuku, aktywatory chemiczne do papieru, węgiel aktywny,
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, środki do renowacji płyt gramofonowych, albuminy/białka [zwierzęce lub
roślinne, surowy materiał], aldehydy, alkalia, alkalia lotne [amoniak] do celów przemysłowych, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, metale alkaliczne, alkaliczne związki żrące, sole
metali alkalicznych, alkaloidy, imid kwasu benzenosulfonowego, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych,
środki chemiczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące
chemikalia, z wyjątkiem farb, insektycydy, iterb [Yb], itr [Y], izotopy do celów przemysłowych, paliwo do reaktorów jądrowych, jod do celów chemicznych, jodki do celów przemysłowych, białko jodowane, jodowane sole, kwas jodowy,
wymienniki jonowe [produkty chemiczne], kainit, kalcynowana soda, kaliforn [Cf], kamfora do celów przemysłowych, sól
kamienna, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, kaolin,
karbid, karbonyl do ochrony roślin, glukoza do celów przemy-
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słowych, gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do celów przemysłowych, preparaty przyspieszające gotowanie do celów
przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, preparaty
chemiczne do czyszczenia grzejników, guano [nawóz ptasi],
guma arabska do celów przemysłowych, guma tragakantowa,
gumy [materiały do klejenia], inne niż do użytku biurowego
lub domowego, balsam gurjunowy do produkcji pokostów,
składniki do gwintowania, hamulce płyny hamulcowe, preparaty do hartowania metali, hel [He], holm [Ho], hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, pokrycia humusowe, płyny do obwodów hydraulicznych, hydrazyna, iłowe
płuczki wiertnicze, iły, gliny, preparaty do konserwacji cegły
[z wyjątkiem farb i olejów], celuloza, estry celulozy do celów
przemysłowych, octan celulozy w stanie surowym, pochodne
chemiczne celulozy, preparaty do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, centurium [ferm], cer [Ce], preparaty
do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], szkliwo
do ceramiki, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, cez
[Cs], kwasoodporne mieszaniny chemiczne, pierwiastki chemiczne rozszczepialne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, chemiczne odczynniki, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chlor [Cl], chlorany, chlorki, chlorowodorki, kwas chlorowodorowy, osłabiacze fotograficzne,
płytki fotograficzne o zwiększonej czułości, sensybilizatory fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny,
preparaty chemiczne stosowane w fotografii, papier fotometryczny, frans [Fr], gadolin [Gd], gal [Ga], galas, galusan bizmutu
zasadowy, kwas galusowy do wytwarzania atramentu, sole
do ogniw galwanicznych, kąpiele galwaniczne, preparaty
do galwanizacji, gambir, oleje dla garbarstwa, sumak do garbowania, garbniki, garbniki roślinne, kwas garbnikowy, preparaty garbujące, kleje do tapet, preparaty do klejenia, gruntowania, klisze filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, klisze
rentgenowskie światłoczułe lecz nie naświetlone, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, kolodium, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, komórki macierzyste inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kompost, preparaty chemiczne do kondensacji, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegły [z
wyjątkiem farb i olejów], środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów [z wyjątkiem farb i olejów],
środki do konserwacji piwa, sól do konserwowania, inna niż
do żywności, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych, środki do konserwacji kwiatów, preparaty
do konserwowania produktów farmaceutycznych, kora garbarska, kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, węgiel
zwierzęcy z krwi, dwutlenek manganu, dyspersja tworzyw
sztucznych, dysproz [Dy], elektroforetyczne żele, inne niż
do użytku medycznego, preparaty chemiczne do matowienia
emalii, produkty do zmętniania emalii, emulgatory, emulsje
fotograficzne, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów
chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy
mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, epoksydowe żywice w stanie surowym, erb [Er], estry, etan, etery, alkohol etylowy, eter etylowy, europ [Eu], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, konserwanty
do farmaceutyków, bentonit, glina bentonitowa, kwasy ben-
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zenopochodne, pochodne benzenu, kwas benzoesowy, benzosulfimid, dodatki detergentowe do benzyny, berkel [Bk],
spoiwa do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów,
bezwodnik kwasu octowego, bezwodnik tytanu do celów
przemysłowych, bezwodniki, amoniak bezwodny, białko jodowane, białko słodowe, papier białkowany, biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, azotan
bizmutu do celów chemicznych, bizmut [Bi], galusan bizmutu
zasadowy, boksyt, boraks, kwas borny do celów przemysłowych, brom do celów chemicznych, preparaty chłodnicze,
preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, kwas cholowy, chrom [ałun chromowy], chromowe
sole, chromiany, chromowy kwas, tlenek chromu, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, woda ciężka, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], roztwory do cyjanotypii, cymen, dwuchlorek cyny, kwas cytrynowy do celów
przemysłowych, czterochlorki, chemikalia organiczne do czyszczenia, środki chemiczne do czyszczenia kominów, defolianty,
dehydranty do celów przemysłowych, dekstrynowe kleje,
woda destylowana, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty kriogeniczne, aldehyd krotonowy, krypton [Kr], krzem [Si], krzemiany, ksenon [Xe], kultury mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kultury tkanek inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, kwas alginowy dla przemysłu spożywczego, kwas
glutaminowy do celów przemysłowych, kwas octowy drzewny [ocet drzewny surowy, kwaśna woda], kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, kwasy alginowe do celów przemysłowych, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany
do celów chemicznych, preparaty do konserwacji kwiatów,
rozpuszczalniki do lakierów, papier lakmusowy, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza
do celów przemysłowych, artykuły do produkcji lamp błyskowych, lantan, lecytyna [surowiec], prazeodym [Pr], preparaty
bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty zapobiegające zagotowaniu
się silnikowego czynnika chłodzącego, produkty uboczne
w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów przemysłowych],
promet [Pm], protaktyn [Pa], proteiny [materiał surowy], prusydki, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie
[z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne dla przemysłu, klejące
preparaty przewiązki [ogrodnictwo], materiały przylepne
do celów przemysłowych, pulpa papierowa, rad do celów naukowo-badawczych, pierwiastki radioaktywne do celów naukowo-badawczych, radon [Rn], [śnieć] preparaty chemiczne
zabezpieczające przed rdzą zbożową, moderatory do reaktorów jądrowych, paliwo do reaktorów jądrowych, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, ren [Re], renowacja chemiczna
[garbarstwo], roztwory soli srebrzystych do srebrzenia, sole
tonujące [fotografika], sole złota, roztwory solne, sód [Na], sól
amonowa, sól do konserwowania inna niż do żywności, sól
kamienna, sól nieprzetworzona, gaz ochronny stosowany przy
spawaniu, preparaty chemiczne do spawania, topniki do spawania, mieszanka ceramiczna do spiekania [ziarnista i sypka],
spinel [preparaty chemiczne], spirytus drzewny, produkty
do destylacji spirytusu drzewnego, olejowe spoiwa [kity, lepiki], preparaty impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, spoiwa
[metalurgia], spoiwa do betonu, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], spoiwa do opon
pneumatycznych, spoiwa odlewnicze, azotan srebra, azotan
srebrowy, środki do renowacji płyt gramofonowych, rentgenowskie klisze, światłoczułe lecz nie naświetlone, nawozy dla
rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa-
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sożytom], preparaty regulujące wzrost roślin, rozpuszczalniki
do lakierów, rozszczepialne materiały w energetyce jądrowej,
rozszczepialne pierwiastki chemiczne, zakwaszone roztwory
do ładowania baterii, roztwory salmiaku, roztwory solne, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach,
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w bateriach, sole
rtęci, tlenek rtęci, rtęć [Hg], rubid [Rb], rzadkie ziemie, sacharyna, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie,
sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, sadza piecowa do celów przemysłowych,
saletra, materiały do spilśniania tkanin [folusznictwo], materiały
ognioodporne, płyny wzmacniające działanie materiałów
ściernych, środki do matowienia, preparaty do matowienia
emalii lub szkła, środki do matowienia szkła, środki chemiczne
przeciwdziałające matowieniu szyb, mączka ziemniaczana
do celów przemysłowych, mączki do celów przemysłowych,
preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki
do hartowania metali, środki do utwardzania metali metale
alkaliczne, sole metali alkalicznych sole metali szlachetnych
do celów przemysłowych, metale ziem, metale ziem alkalicznych, sole metali ziem rzadkich, metaloidy, metan, metylobenzen [toluen], metylobenzol, płyny do układu kierowniczego
ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające
do materiałów ściernych, kleje do płytek ceramicznych, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, płytki fotograficzne
światłoczułe, płytki światłoczułe, zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, pochłaniacze [substancje aktywne], podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezgruntowych
[rolnictwo], podłoże [gliniec, keramzyt do uprawy hydroponicznej], podtlenek azotu, szpachlówki stosowane w naprawach karoserii pojazdów mechanicznych, pokrycia humusowe, polon [Po], roztwory do posrebrzania, potas [K], woda
potasowa, potasowy szczawian, potaż, czynniki powierzchniowo-czynne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok
osadowych, środki do wyprawiania skór, kleje do skór, mastyksy do skór, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękczania skór,
środki chemiczne do impregnowania skór, środki chemiczne
nadające wodoodporność skór, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny [środki klejące] inne, niż do użytku
biurowego i domowego, białko słodowe, słodziki sztuczne
[preparaty chemiczne], preparaty do usuwania smaru stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty zapobiegające
matowieniu soczewki, soda amoniakalna, soda kalcynowana,
soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole sodowe [preparaty chemiczne], sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne],
sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole
do ogniw galwanicznych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, nadtlenek wodoru,
nadwęglany, środki do usuwania nafty, naftalen, preparaty
do renowacji nagrań fonograficznych, kora namorzynowa
do celów przemysłowych, płyny do napędów automatycznych, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy
opon, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę, nawozy z mączki rybnej, preparaty do nawożenia gleby, neodym
[Nd], neon [Ne], neptun [Np], neutralizatory gazów toksycznych, papier nitrowany, kleje do obuwia, ciecze do obwodów
hydraulicznych, ocet drzewny [kwaśna woda], ocet spirytusowy, spirytus z octu winnego, ochronny gaz stosowany przy
spawaniu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu, octany, preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty
do oczyszczania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty
do oczyszczania oleju, odbarwiacze do celów przemysłowych,
chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, odczynniki chemiczne, inne niż do celów me-
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dycznych lub weterynaryjnych, papier chemiczny służący jako
odczynnik, substancje odczynnikowe [pochłaniacze gazów],
papier odczynnikowy, preparaty do odklejania, środki do odklejania, środki do odklejania [środki chemiczne do rozpuszczania skrobi], preparaty stosowane przy odlewaniu, lecytyna
dla przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, lit [Li], tlenek litu, alkalia lotne [amoniak]
do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla],
lutet [Lu], preparaty chemiczne do lutowania, preparaty do lutowania, topniki do lutowania, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, węglan magnezowy, chlorek magnezu, magnezyt, manganian, dwutlenek manganu, masa celulozowa,
mastyks do wypełniania wgłębień w drzewach [leśnictwo],
mastyksy do opon, mastyksy do skór, maści do szczepienia
drzew, preparaty stosowane przy odlewaniu, spoiwa odlewnicze, odlewniczy piasek, środki do odpuszczania metali, /płyny
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
bakteriocydy dla enologii [produkty chemiczne stosowane
przy produkcji wina], materiały do ochrony przed ogniem, sole
do ogniw galwanicznych, przewiązki klejące stosowane
w ogrodnictwie, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, ziemia okrzemkowa, okrzemkowa ziemia,
kwas oleinowy, tworzywa sztuczne do absorpcji oleju, preparaty do oczyszczania oleju, środki do dysocjacji oleju, środki
do odbarwiania oleju, środki do usuwania oleju, oleje [dodatki
i modyfikatory chemiczne], oleje dla garbarstwa, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór,
oleje do wyprawiania skór, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin
[preparat chemiczny], arsenian ołowiu, octan ołowiu, tlenki
ołowiu, mastyksy do opon, zestawy składników do reperacji
opon, kwas ortofosforowy, preparaty do usuwania osadu, inne
niż stosowane w gospodarstwie domowym, osad winowy
nie do celów farmaceutycznych, osłabiacze fotograficzne, preparaty do oszczędzania paliw, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliwa
silnikowego, preparaty służące oszczędzaniu paliwa, paliwo
do reaktorów jądrowych, chlorek palladu, papier barytowy,
papier białkowany, papier do światłokopii, papier dwuazowy,
papier fotograficzny, kwas salicylowy, roztwory salmiaku, samar [Sm], czynniki chłodzące do silników samochodowych,
szpachlówka do karoserii samochodowej, samozabarwiający
się papier [fotografika], kwas sebacynowy, selen [Se], sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczany, kwiat siarczanu do celów chemicznych,
siarczki, siarka [S], kwas siarkawy, eter siarkowy, kwas siarkowy,
silikony, preparaty zabiegające zagotowaniu czynników chłodzących silnika, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, czynniki chłodzące do silników pojazdów,
antydetonatory do silników spalinowych, skand [Sc], składniki
do produkcji płyt fonograficznych, produkty chemiczne do renowacji skóry, papier fotometryczny, papier lakmusowy, papier nitrowany, papier odczynnikowy, papier samozabarwiający [fotografika), papier światłoczuły, środki zapobiegające
kondensacji pary, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek odlewniczy, piecowa sadza do celów przemysłowych, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, środki
do klarowania i konserwowania piwa, preparaty chemiczne
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, plastizole,
plastyfikatory, chemikalia do zapobiegania pleśni/rdzy, pluton
[Pu], płótno światłoczułe do fotografiki, dodatki chemiczne
do płuczki wiertniczej, płyny do napędu automatycznego,
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płyny do obwodów hydraulicznych, eter metylowy, miazga
drzewna, siarczan miedzi, mieszanka ceramiczna do spiekania
[ziarnista i sypka], preparaty do wędzenia mięsa, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty
z mikroelementów dla roślin, kultury mikroorganizmów inne,
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasy mineralne, enzymy mlekowe do celów
chemicznych, kwas mlekowy, moderatory do reaktorów nuklearnych, modyfikatory chemiczne do olejów, morska woda
do celów przemysłowych, preparaty do klarowania moszczu,
aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, kwas mrówkowy,
preparaty konserwujące stosowane w murarstwie [z wyłączeniem farb i olejów], preparaty przeciw wilgoci stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], mydła metaliczne do celów
przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, kwas nadsiarkowy, utrwalacze barwników do metali, kąpiele utrwalające [fotografika], wapnienie utwardzające substancje, preparaty do utwardzania metali, preparaty chemiczne
do uzdatniania wody, nawozy do użyźniania gleby, preparaty
do użyźniania gleby, octan wapnia, cyjanamid wapniowy [nawóz], wapno azotowe [nawóz], chlorek wapnia, sole wapnia,
węglan wapnia, preparaty do wędzenia mięsa, węgiel, czterochlorometan węgla, preparaty do oszczędzania węgla, siarczek węgla, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny,
węgiel pochodzenia zwierzęcego, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, węgiel z krwi zwierzęcej, wodorosty [nawóz], wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian
potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy
do celów przemysłowych, wodór [H], wody potasowe, wodziany, hydraty, kwas wolftramowy, wosk do szczepienia
drzew, woski do czyszczenia, preparaty do wulkanizacji, wulkanizacyjne katalizatory, woski wybielające chemikalia, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wybielania materiałów organicznych,
wymienniki jonowe [produkty chemiczne], preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, substancje chemiczne do wyprawiania skór, wytwarzanie napojów [preparaty do filtrowania], wywoływacze fotograficzne, środki do wyżarzania metali,
zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, środki do zamrażania,
zasady [preparaty chemiczne], produkty uboczne w procesie
obróbki ziarna zboża do celów przemysłowych, zestalone
gazy do celów przemysłowych, metale ziem, ziemia do upraw,
ziemia folerska dla przemysłu włókienniczego, ziemia okrzemkowa, metale ziem alkalicznych, ziemie rzadkie, sole złote,
środki do zmiękczania do celów przemysłowych, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty
do zmiękczania skór, środki do zmiękczania wody, białko zwierzęce [surowiec], preparaty do zwilżania [farbiarstwo], preparaty do zwilżania [pralnictwo], preparaty do zwilżania dla przemysłu włókienniczego, żelatyna do celów fotograficznych,
żelatyna do celów przemysłowych, sole żelaza, topniki do lutowania, topniki do spawania, tor [Th], doniczki na torf dla
ogrodnictwa, torf [nawóz], tragakantowa guma, trójtlenek antymonu, tul [Tm], preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, dyspersja tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, bezwodnik tytanowy do celów przemysłowych, tytanit, uformowane materiały ceramiczne przeznaczone do filtrowania, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, ziemia do upraw, uran [U], azotan uranu, tlenek uranu,
preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego],
utrwalacze [fotografika], preparaty do obróbki wykończeniowej stali, kwas stearynowy, preparaty chemiczne utrwalające
uzyskiwanie stopy metali, stront [Sr], substancje zapobiegają-
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ce zamarzaniu, substancje żrące do celów przemysłowych,
suchy lód [stały dwutlenek węgla], kwas sulfonowy, sumak
do garbowania, superfosfaty [nawozy], syntetyczne żywice
w stanie surowym, szczawian potasowy, szczawiany, kwas
szczawiowy, klejące substancje do szczepienia drzew, maści
do szczepienia drzew, wosk do szczepienia drzew, kity stosowane w szklarstwie, szkliwo ceramiczne, preparaty chemiczne
do barwienia szkła, preparaty chemiczne przeciw matowieniu
szkła, preparaty do matowienia szkła, środki do matowienia
szkła, szkło wodne [krzemiany], szpachlówki samochodowe
[naprawa karoserii], żelazo-cyjanki, żele do elektroforezy inne,
niż o przeznaczeniu medycznym lub weterynaryjnym, żrące
środki, żużel [nawóz], żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice syntetyczne
w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, żywice
sztuczne w stanie surowym, produkty chemiczne do konserwowania żywności, 37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów
targowych, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia,
naprawą odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy
i konserwacja projektorów filmowych, naprawy i konserwacja
skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, sztuczne
naśnieżanie, niszczenie szkodników [innych niż w rolnictwie],
nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa
samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych [naprawa],
oczyszczanie dróg, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo meblowe
[naprawy], wiercenie studni, szlifowanie podłóg, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi
eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi stacji
obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy], odnawianie dzieł sztuki,
odnawianie instrumentów muzycznych, instalacja drzwi
i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie pojemników
z tonerem, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie bielizny,
prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja
odzieży, renowacja powłok cynowych, instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń
do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, odnawianie instrumentów muzycznych, izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy
palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli,
konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż
urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie
samochodów, nadzór budowlany, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie
odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja
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budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, wulkanizacja opon
[naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wynajem żurawi [maszyny budowlane], wypożyczanie
maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed
wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo
[naprawa i konserwacja], malowanie i naprawy znaków, 39 akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe autobusowe,
wypożyczanie bagażników dachowych, usługi butelkowania,
chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja
energii, dystrybucja gazet, dystrybucja prądu elektrycznego,
dystrybucja wody, wypożyczanie dzwonów nurkowych, dystrybucja energii, fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazety, holowanie, informacja
o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, transport kolejowy, transport łodziami, statkami,
transport mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróżnych, transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi, transport rurociągami, transport
rzeczny, transport sanitarny, turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary], usługi transportu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie
dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi,
statków, dostarczanie kwiatów, logistyka transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe], organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa
w przypadku awarii samochodu [holowanie], pośrednictwo
frachtowe, transport powietrzny, dystrybucja prądu elektrycznego, transport promowy, przechowywanie łodzi, transport
przedmiotów wartościowych, transport samochodami opancerzonymi przedmiotów wartościowych, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzki, dostarczanie przesyłek,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
usługi ratownictwa, ratownictwo podwodne, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rozładunek, transport
poprzez rurociągi, transport rzeczny, transport samochodowy,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie skafandrów [ciężkie], składowanie, składowanie towarów, spacerowe rejsy statkami, spedycja, transport statkami, ściąganie statków z mielizny, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi,
uruchamianie śluz, usługi taksówek, dostarczanie towarów,
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składowanie towarów, usługi tramwajów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
usługi nawigacyjne, transport barkami, transport i składowanie odpadów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie
samochodów wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie skafandrów dla nurków, wypożyczanie wagonów
kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, załadunek statków, zaopatrywanie
w wodę, zwiedzanie turystyczne, 40 apreturowanie papieru,
apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie skór, barwienie szyb przez obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, obróbka ceramiki, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie
tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, upcykling,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń
klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie, usługi spawalnicze, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody], wędzenie żywności, apreturowanie włókna, barwienie włókna, impregnowanie ognioodporne włókna, obróbka włókna, wulkanizacja [obróbka
materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie odbitek fotograficznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wyrób kotłów,
wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zamrażanie, kopiowanie zdjęć, obróbka papieru, piaskowanie
[polerowanie], pikowanie tkanin, platerowanie metali, pokrywanie kadmem, polerowanie [ścieranie], dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza, powlekanie galwaniczne,
preparowanie zwierząt wypychanie [taksydermia], zabezpieczanie przeciwmolowe tkanin, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, recykling odpadków i odpadów,
przetwarzanie ropy nawowej, rymarstwo, satynowanie futer,
skład fotograficzny, skórnictwo, barwienie skóry, obróbka skóry, snucie osnów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych
[przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadków, srebrzenie, szlifowanie szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie,
ścinanie i przycinanie drzew, tartaki, obróbka taśmy filmowej,
usługi technika dentystycznego, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, impregnowanie ognioodporne tkanin, krojenie
tkanin, obrębianie tkanin, obróbka tkanin, obróbka mająca
na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, wybielanie tkanin,
zabezpieczanie tkanin przed molami, trasowanie laserem, trawienie/wytrawianie, ubój zwierząt, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], hafciarstwo, hartowanie metali, heblowanie,impregnowanieognioodporneodzieży,impregnowanie
wodoodporne odzieży, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, konserwowanie napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin,
laminowanie, trasowanie laserem, drukowanie litograficzne,
lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie, hartowanie metali, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali, młynarstwo, modelowanie futer, mrożenie żywności, nabłyszczanie
futer, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, niklowanie, niszczenie odpadów, obrębianie tkanin, informacje o obróbce materiałów, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, barwienie obuwia, oczyszczanie powietrza,
oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, niszczenie odpadków, recykling
odpadków i odpadów, odświeżanie powietrza, impregnowanie wodoodporne odzieży, przeróbki odzieży, drukowanie offsetowe, oprawianie dzieł sztuki, wytłaczanie owoców, złocenie, ubój zwierząt gospodarczych, mrożenie żywności,
wędzenie żywności, dorabianie kluczy, obróbka drewna, druk
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sitowy, usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], oprawianie dzieł sztuki, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wytwarzanie energii, usługi związane z farbiarstwem, wywoływanie
filmów fotograficznych, folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, barwienie futra, modelowanie futra, nabłyszczanie futra, odświeżanie futra, satynowanie futer, zabezpieczanie futer
przed molami, galwanizacja, galwanotechnika, usługi garbarskie, grawerowanie, szlifowanie.
468472
(220) 2017 03 06
UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stojadła
(540) UNIQUE DESIGN FOR PEOPLE
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.
468473
(220) 2017 03 06
SORYCHTA MARIUSZ, WOJSCZYK SZYMON PW
SZYM-MAR SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry
(540) SzymMar

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 banery reklamowe metalowe [konstrukcje],
metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe szyldy
reklamowe, tablice reklamowe [metalowe banery], znaki oraz
wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 9 diody
świecące [LED], neony reklamowe, podświetlone reklamy,
podświetlane znaki reklamowe, tablice znakowe reklamowe
[świecące], wyświetlacze z diodami LED, znaki wyświetlające do reklamy [świecące], 20 szyldy reklamowe z tworzyw
sztucznych, tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z tworzyw sztucznych, 35 eksport następujących towarów: banery reklamowe metalowe [konstrukcje], metalowe
słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe szyldy reklamowe,
tablice reklamowe [metalowe banery], znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, diody świecące
[LED], neony reklamowe, podświetlone reklamy, podświetlane znaki reklamowe, tablice znakowe reklamowe [świecące],
wyświetlacze z diodami LED, znaki wyświetlające do reklamy
[świecące], szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, tablice
reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], znaki oraz
wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z tworzyw sztucznych, 37 usługi w zakresie instalacji: banerów reklamowych
metalowych [konstrukcje], metalowych słupów reklamowych
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[konstrukcje], metalowych szyldów reklamowych, tablic reklamowych [metalowe banery], znaków oraz wyświetlaczy
informacyjnych i reklamowych, z metalu, diod świecących
[LED], neonów reklamowych, podświetlonych reklam, podświetlanych znaków reklamowych, tablic znakowych reklamowych [świecących], wyświetlaczy z diodami LED, znaków
wyświetlających do reklamy [świecących], szyldów reklamowych z tworzyw sztucznych, tablic reklamowych z tworzyw
sztucznych [nieświecących], znaków oraz wyświetlaczy informacyjnych i reklamowych, z tworzyw sztucznych, 42 projektowanie graficzne, projektowanie techniczne.
468475
(220) 2017 03 06
GEOTECHNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) GEOTECHNICA Toruń
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, prowadzenie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów
woda powodziową, poszukiwania geologiczne, ekspertyzy
geologiczne, badania geologiczne, sondowanie geologiczne działek budowlanych, pomiary i badania geologiczne,
inżynieria techniczna, inżynieria wodno - lądowa, inżynieria
wałów przeciwpowodziowych, usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną, inżynieria techniczna
i architektura, projektowanie budowlane, planowanie urbanistyczne, opracowywanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych i surowcowych, poszukiwania geologiczne (pomiary), projektowanie konstrukcyjne,
projektowanie rurociągów, projektowanie architektoniczne,
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych,
systemów telewizji kablowej i światłowodów.
(210) 468481
(220) 2017 03 06
(731) KOWALCZYK ADRIANNA STAKOCHEM, Modlikowice
(540) modo

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 lampy stojące, lampy wiszące,
lampy stołowe, lampki nocne, 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów, w szczególności mebli, akcesoriów meblowych, różnego rodzaju wyrobów będących elementami
wyposażenia domu, w celu umożliwienia klientom ich swobodnego oglądania oraz zakupu w punktach sprzedaży bezpośredniej, dystrybucja towarów przez Internet, prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu.
(210) 468482
(220) 2017 03 06
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) Każdy dzień smakuje lepiej z Lay’s
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
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jadalne oleje i tłuszcze, sosy (dipy), ser, jogurt, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, przetworzone nasiona jadalne,
batony na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów,
chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygotowana wołowina, suszona wołowina, skwarki wieprzowe
w formie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła z owoców
i warzyw, przekąski i chipsy na bazie warzyw, gotowe do jedzenia przekąski składająca się głównie z ziemniaków, chipsów, orzechów, produktów z orzechów, nasion, owoców,
warzyw lub ich kombinacji, przekąski na bazie roślin strączkowych, smarowidła na bazie roślin strączkowych.
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dzenie kursów korespondencyjnych, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, przyjęć, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych.
(210) 468526
(220) 2017 03 07
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959r.
Idealny do kanapek:) BEZ KONSERWANTÓW

(210) 468483
(220) 2017 03 06
(731) KOWALCZYK ADRIANNA STAKOCHEM, Modlikowice
(540) modo

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 lampy stojące, lampy wiszące, lampy stołowe,
lampki nocne, 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, w szczególności mebli, akcesoriów meblowych,
różnego rodzaju wyrobów będących elementami wyposażenia domu, w celu umożliwienia klientom ich swobodnego
oglądania oraz zakupu w punktach sprzedaży bezpośredniej, dystrybucja towarów przez Internet, prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu.
(210) 468496
(220) 2017 03 06
(731) GMINA RZGÓW, Rzgów
(540) Gmina Rzgów

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, magnesy dekoracyjne, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, znaki świecące, płyty kompaktowe [audio-video], etui na okulary, etui
na smartfony i telefony komórkowe, 16 czasopisma, gazety,
periodyki, artykuły papiernicze, afisze i plakaty, albumy, almanachy, atlasy, plany, mapy, broszury, formularze, druki i publikacje drukowane, emblematy i pieczęcie papierowe, fotografie,
kalendarze, karty pocztowe, karty okolicznościowe, katalogi,
książki, materiały piśmienne, notatniki, notesy, obrazy, chorągiewki papierowe, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach, takie jak walizy i torby podróżne, torby, torebki, sakwy, aktówki, plecaki, etui na klucze,
etui na karty kredytowe (portfele), parasolki,etykiety skórzane,
pojemniki na wizytówki, skórzane smycze, 21 małe, ręczne
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, przybory toaletowe, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 prowa-

(531)

05.09.12, 05.09.17, 08.01.06, 08.05.02, 19.07.16, 24.09.02,
24.17.01, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(210) 468528
(220) 2017 03 07
(731) BOTWINA MARCIN OPTILUM, Gdańsk
(540) OPTILUM

(531) 26.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 diody święcące [LED], znaki świecące, sprzęt
elektryczny i elektroniczny do użytku z pasami oświetleniowymi LED i linami oświetleniowymi LED, mianowicie czasomierze, piloty, cieplne czujniki ruchu, ściemniacze, czujniki
fotokomórkowe i urządzenia do sterowania oświetleniem,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania
i transformowania elektryczności, mianowicie łączniki elektryczne, kolektory elektryczne, przekaźniki elektryczne,
przewodniki elektryczne, regulatory elektryczne, transformatory elektryczne i reduktory elektryczne, 11 oświetlenie
elektryczne, reflektory oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, instalacje oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, latarki,
elementy oświetleniowe, mobilne wieże oświetleniowe,
słupy oświetleniowe, lampy, ozdoby oświetleniowe [części armatury], filtry do urządzeń oświetleniowych, oświetlenie bezpieczeństwa, obudowy i osłony do oświetlenia,
listwy świetlne, rury oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym online, urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu oświetleniowego, usługi w zakresie promocji
towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie
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targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, usługi importowo-eksportowe, 42 projektowanie i doradztwo w zakresie systemów,
urządzeń i instalacji oświetleniowych, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie
opracowywania sprzętu oświetleniowego.
(210) 468551
(220) 2017 03 07
(731) AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zioła z Polski HERBATKA ZIOŁOWA
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wanie i prowadzenie obozów i kolonii z programem nauczania
muzyki, organizacja spotkań, szkoleń, sympozjów, seminariów,
konferencji, zjazdów dotyczących edukacji muzycznej, organizowanie zajęć rozrywkowych, zawodów i konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie festiwali związanych z muzyką,
zapewnianie muzyki na żywo, usługi rozrywkowe świadczone
przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi w zakresie transkrypcji muzyki, usługi przedszkoli, edukacja przedszkolna,
świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, koncerty muzyczne, 43 placówki opieki
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, opieka nad
dziećmi w żłobkach, usługi w zakresie żłobków.
(210) 468564
(220) 2017 03 08
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(540) TenSmak PRZYPRAWA ZBÓJNICKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 herbaty ziołowe, inne niż do celów
leczniczych.
(531)
468558
(220) 2017 03 10
FUNDACJA POPULARYZACJI EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ, Kraków
(540) muzyka dla smyka
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 24.17.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania muzyki,
usługi szkół muzycznych, usługi muzycznych szkół korespondencyjnych, zapewnianie szkoleń muzycznych online, usługi edukacyjne w zakresie komponowania muzyki, kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, rytmika, zajęcia ruchowe dla dzieci, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, usługi edukacji percepcyjnej, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
w zakresie muzyki dla dzieci i dorosłych, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, szkolenia ruchowe dla dzieci, warsztaty umuzykalniające dla dzieci z rodzicami, udzielanie lekcji tańca, udzielanie
lekcji baletu, szkoły baletowe, usługi trenerów osobistych w dziedzinie baletu, przedstawienia baletowe, organizowanie pokazów
tańca, udostępnianie sal do tańca i Ich wyposażenia, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli muzyki, usługi doradcze w zakresie
edukacji muzycznej, usługi w zakresie oceniania w edukacji muzycznej, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń muzycznych, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, publikowanie książek z nutowym zapisem
muzyki, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
edukacji muzycznej, wypożyczanie materiałów szkoleniowych
do nauki muzyki, organizacja szkoleń muzycznych, organizo-

29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy,
sosy.
468584
(220) 2017 03 08
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) PTUW POLSKIE TUW
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie
reklamowych materiałów informacyjnych z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
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za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
468612
(220) 2017 03 08
BARASIŃSKA LIDIA, LINKNER DAMIAN HOME LIBERTY
KANCELARIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn
(540) HOME LIBERTY KANCELARIA OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI
(210)
(731)

02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.09.04, 26.02.07,
26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
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32 napoje bezalkoholowe, sok, wody mineralne, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, piwo, pastylki do napojów
musujących, 43 usługi gastronomiczne, usługi barów, restauracji, hoteli.
468617
(220) 2017 03 08
ELS ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielawa
(540) touchme

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01
(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].
468618
(220) 2017 03 08
DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk
(540) GRUPA DELICPOL

(210)
(731)

(531)

468613
(220) 2017 03 08
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) SONKO - z nami zdrowo
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla ludzi, pieczywo dla
diabetyków, pieczywo o obniżonej kaloryczności i zawartości soli do celów terapeutycznych, żywność liofilizowana
do celów leczniczych, 29 mięso i jego przetwory, drób, ryby,
przetworzone owoce i warzywa, konserwy mięsne i warzywne, dżemy, galaretki, kompoty, mleko i jego przetwory,
napoje mleczne, nabiał, masło, margaryny, oleje i tłuszcze
jadalne, frytki, hamburgery, 30 kawa, herbata, kakao, cukier,
mąka i jej przetwory, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo,
wyroby piekarskie, pieczywo chrupkie, słodycze, czekolada,
lody, wafelki, zapiekanki, pity, knysze, pizza, sosy, przyprawy,
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowane owoce i warzywa, konserwowane
owoce i warzywa, konserwy z owocami i warzywami, mrożone
owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w cukrze, owoce i warzywa
solone, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, rośliny
strączkowe konserwowane, soki roślinne do gotowania, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, marmolada, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, placki ziemniaczane, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna do celów spożywczych, bita śmietana, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe
i warzywne, przekąski na bazie owoców, orzechy preparowane,
daktyle, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, mięso, wędliny, ryby, drób, dziczyzna, mięso solone, ryby solone, ekstrakty
mięsne, konserwy rybne i mięsne, 30 aromaty do żywności,
batony, biszkopty, budynie, bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasta
w proszku, ciasta z owocami, ciasta, ciastka i pieczywo ryżowe,
ciastka, ciasteczka, cukier, cukierki, czekoladki, drożdże, esencje
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do artykułów żywnościowych, herbata, herbatniki, kakao, wyroby z kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, kluski, krakersy, lody,
majonezy, makarony, preparaty zbożowe, mąka, miód, muesli,
musztarda, namiastki kawy, napoje na bazie kakao, kawy i czekolady, ocet, owoce w czekoladzie, pierniki, pierogi, pizze, płatki
kukurydziane i owsiane, potrawy na bazie mąki, zboża przetworzone, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przyprawy,
pyzy, ryż, sago, słodycze na choinkę, słodycze, sosy do deserów,
sosy jako przyprawy, sosy, sól, syrop z melasy, tapioka, wafle,
wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe
na bazie orzeszków, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze,
zioła konserwowane [przyprawy], chipsy [produkty zbożowe],
39 dostarczanie korespondencji i przesyłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], logistyka transportu, magazynowanie,
transport, transport pasażerski, przewożenie ładunków, pośrednictwo w transporcie, składowanie, składowanie towarów,
spedycja, usługi w zakresie pakowania i opakowań, pakowanie
produktów, pakowanie towarów, biura turystyczne, organizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
468620
(220) 2017 03 08
VISION ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) move

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, nauczanie
korespondencyjne i internetowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie wystaw
z dziedziny edukacji lub nauki, organizowanie konkursów
edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie obozów i imprez turystycznych
i sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, naukowych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
usługi w zakresie opinii i ekspertyz naukowych, usługi
w zakresie prac innowacyjno-wdrożeniowych i ekspertyz
technicznych, transfer technologii w postaci prac badawczo-rozwojowych dla osób trzecich, 45 analizy i ekspertyzy prawne, zarządzanie prawami autorskimi i prawami
własności przemysłowej i intelektualnej, doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej i prawnej, informacja patentowa.
468804
(220) 2017 03 13
BINSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczytno
(540) b binsoft

(210)
(731)
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, gwizdki sygnalizacyjne, gwizdki sportowe, gogle do celów sportowych, maski ochronne, koła
ratunkowe, kombinezony ratunkowe, skafandry dla nurków,
rękawice dla nurków, zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
maski do nurkowania, sprzęt do nurkowania, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
etui na okulary, sznureczki do okularów, zatyczki do uszu
do nurkowania.
468803
(220) 2017 03 13
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) UTP UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe- oprogramowanie do pobrania, 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, optymalizacja stron internetowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa- SaaS, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich- usługi informatyczne,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich- usługi infor-
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matyczne, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowegousługi prawne.
(210) 468914
(220) 2017 03 15
(731) APITZ MONIKA, Warszawa
(540) BB Best Brands PR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 agencja reklamowa, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama bilbordowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
budowanie świadomości marki -branding, definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych
poprzez tworzenie komputerowych baz danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
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strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowoeksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
-zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, agencje informacji handlowej, badania
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: notesy, kubki, długopisy, pamięci USB,
parasole, kalendarze, 41 organizowanie i prowadzenie, forów
edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, widowisk jako impresariat, loterii, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja: o edukacji,
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane
z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia
i ćwiczeń fizycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe,
radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych,
kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania inne niż projektowanie
związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie
ogrodów, usługi komputerowe w szczególności tworzenie
społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użykowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez
oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron interneto-
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wych zawierających informacje zdefiniowane lub określone
przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji
między wieloma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom
transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między
wieloma obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania,
zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia,
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania
medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online
i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
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w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania
naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
graficzne, usługi kartograficzne, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie: opakowań, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], usługi artystów grafików.
468917
(220) 2017 03 15
GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oblas
(540) TANZO

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.02, 26.01.14, 28.03.99
(510), (511) 4 drewno opałowe, brykiet drewniany, wióry
drewniane na podpałkę, 19 parkiety, parkiet drewniany,
mozaika parkietowa drewniana, podłogi drewniane, deski
podłogowe, drewno hartowane, deski hartowane, parkiet
hartowany, deski hartowane, drewno obrobione, drewno nieobrobione, sklejka, tarcica, 27 pokrycia podłogowe,
31 wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, drewno
w kłodach, drewno w stanie surowym, 35 agencje importowo-eksportowe, reklama, sprzedaż na rzecz osób trzecich:
drewna opałowego, brykietu drewnianego, wiór drewnianych na podpałkę, wiór drewnianych do wyrobu miazgi
drzewnej, drewna w kłodach, drewna w stanie surowym,
parkietu, parkietu drewnianego, mozaiki parkietowej drewnianej, podłóg drewnianych, desek podłogowych, drewna
hartowanego, desek hartowanych, parkietów hartowanych, desek hartowanych, drewna obrobionego, drewna
nieobrobionego, sklejek, tarcicy, 37 lakierowanie wyrobów
drewnianych, olejowanie wyrobów drewnianych, 40 obróbka drewna, heblowanie, prasowanie, ścinanie i obróbka drewna, hartowanie drewna, hartowanie wyrobów
drewnianych.
(210) 468923
(220) 2017 03 16
(731) SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SAKANA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły
spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi, akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy
do przygotowywania sushi, usługi prowadzenia sklepów,
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hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych
i aukcji internetowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
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468968
(220) 2017 03 16
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOBLE Vodka
(210)
(731)

(210) 468925
(220) 2017 03 16
(731) SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SAKANA SUSHI BAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.01
(510), (511) 33 wódki.
468970
(220) 2017 03 17
MAŁA ELEKTROWNIA WODNA GÓRECKI
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec
(540) K PARK HANDLOWY KĘTY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły
spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi, akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy
do przygotowywania sushi, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych
i aukcji internetowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
468948
(220) 2017 03 16
HSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HSI CAPITAL
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 01.01.05, 26.01.01, 05.13.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania
i przeprowadzania transakcji handlowych, 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, ocena
nieruchomości -wycena, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe.

(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze i piśmienne, opakowania i torebki z kartonu i papieru, katalogi, prospekty, czasopisma, publikacje, plakaty, druki, papier, karton, torby papierowe, pojemniki i pudełka papierowe i kartonowe, wstążki
papierowe, chusteczki papierowe, papierowe materiały
biurowe, papierowe artykuły piśmienne, materiały do pakowania z papieru lub z kartonu, afisze i plakaty z papieru
lub z kartonu, teczki papierowe, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły papiernicze, materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, 35 zgromadzenie
towarów: art. spożywczych, art. gospodarstwa domowego,
przemysłowych, papierniczych i piśmienniczych, ceramicznych, kosmetycznych, wyposażenia wnętrz, tekstylnych,
sprzętu sportowego i elektronicznego, art. RTV i AGD, celem
ich prezentacji i sprzedaży w hurtowniach i sklepach detalicznych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie wystawa w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie nośników i przestrzeni reklamowej,
zarządzanie centrami handlowymi, pokazy towarów w celach handlowych i promocyjnych, zarządzanie i doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, informacja handlowa, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, oferowanie w mediach produktów handlu detalicznego w zakresie art. spożywczych, art. gospodarstwa
domowego, przemysłowych, papierniczych i piśmienniczych, ceramicznych, kosmetycznych, wyposażenia wnętrz,
tekstylnych, sprzętu sportowego i elektronicznego, art. RTV
i AGD, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i obsługa promocji, 36 wynajem powierzchni handlowych
i biurowych, kredytowanie, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa
bonów wartościowych, prowadzenie rozliczeń finansowych
transakcji związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów
i konferencji, zawodów sportowych, organizowanie i prowa-

77

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dzenie koncertów, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi klubów
gier komputerowych, kręgielni, informacja w zakresie imprez
rozrywkowych, konkursy piękności.
(210) 468979
(220) 2017 03 17
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) KSIĘSTWO GÓRALSKIE
(510), (511) 9 smartfony, telefony, tablety, sprzęt komputerowy, urządzenia do gaszenia ognia, etui na okularu,
etui na smartfony, pokrowce do komputerów, pokrowce
do tabletów, gwizdki alarmowe, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, kaski
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu,
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki,
ładowarki do baterii, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary 3D, soczewki
korekcyjne, soczewki do okularów, szafy grające, tablice
rozdzielcze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, 21 grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 25 czepki kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy butów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania,
okucia metalowe do obuwia, 26 sztuczne brody, sztuczne
rośliny, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań],
cekiny do ubrań, czepki do farbowania włosów, falbany
do odzieży, klamry do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby
do kapeluszy, ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, pudełka na przybory do szycia, zamki
błyskawiczne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków
lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, lody, cukier, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 32 soki bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 38 wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, 39 dystrybucja energii,
dystrybucja wody, holowanie, informacja o transporcie,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, maklerstwo transportowe, parkowanie
samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów,
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży,
przeprowadzki, usługi ratownictwa, usługi butelkowania,
usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, załadunek, wyładunek
statków, 43 wynajem budynków przenośnych, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki dla
dzieci, wynajmowanie sal na zebrania, hotele dla zwierząt,
44 wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
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(210) 468981
(220) 2017 03 17
(731) SZOT MACIEJ, Kraków
(540) TYTANO

(531) 27.05.01, 01.05.07, 02.09.14
(510), (511) 39 usługi przewozu, usługi przewozu osób
i rzeczy transportem samochodowym, usługi przewozu
osób taksówkami osobowym, taksówki osobowe, 45 usługi
ochroniarskie, ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, eskorta.
469000
(220) 2017 03 17
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA Kolejowe

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne,
prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno - spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od od-
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powiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
469001
(220) 2017 03 17
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH, Warszawa
(540) UBEZPIECZENIA Kolejowe

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej,
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne,
prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu ubezpieczeń
za pośrednictwem portalu internetowego, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi w zakresie
agencji ubezpieczeniowych, administrowanie w zakresie
ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpieczeniowymi,
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania
w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środków
elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm
ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia
dotyczące własności, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubezpieczenia rolno - hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia od przewozów rolno - spożywczych w imporcie i exporcie, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka
przekroczenia terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
ubezpieczenie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami
kredytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów innych
niż reklamowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami,
45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proce-
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sowe, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych.
469025
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) gemini
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna
i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
(210)
(731)
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informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
469026
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) apteka gemini
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna
i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o po-

(210)
(731)
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wyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
469027
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) APTEKA Gemini

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna
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i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
469028
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) APTEKA Gemini

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
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w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna
i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
469029
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) APTEKA Gemini
(210)
(731)

(531) 24.13.23, 24.13.24, 24.13.25, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
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surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna
i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek,
prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące
farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

wania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego:
pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji
i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe,
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

469033
(220) 2017 03 17
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUMOINWESTYCJA
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi
operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych,
usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych,
kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania
kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych
w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami,
tworzenie programów oszczędzania, usługi administro-

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty
do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne,
środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów
leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,

(210)
(731)

469044
(220) 2017 03 17
APTEKA GEMINI HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) APTEKA Gemini

(210)
(731)
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produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów
dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje,
witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych
i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego,
sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji,
usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze
w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych
usług, informacja o powyższych usługach.
(210) 469063
(220) 2017 03 20
(731) CAROCELLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Lycodha

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(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 on-line dotyczące farmaceutyków
i naturalnych środków leczniczych, żywności dietetycznej
do celów leczniczych, suplementów diety, nutraceutyków
do stosowania jako suplementy diety.

Nr ZT21/2017

(210) 469072
(220) 2017 03 20
(731) FILM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DYWIZJON 303 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

(531) 27.05.01, 26.01.05, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 9 programy
telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry
komputerowe, 16 kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty,
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki,
broszury, materiały piśmienne, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z
wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw,
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi, emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego,organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
- Internetu, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacji nauczania, usługi
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji.
(210) 469075
(220) 2017 03 20
(731) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Wrocław
(540) VERBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki
do betonu metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe
metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe
do betonu, siatki metalowe, belki i listwy metalowe, kątow-
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niki i inne kształtowniki metalowe, profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, taśmy metalowe.
(210) 469076
(220) 2017 03 20
(731) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Wrocław
(540) COVERBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki
do betonu metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe
metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe
do betonu, siatki metalowe, belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe, profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, taśmy metalowe.
(210) 469078
(220) 2017 03 20
(731) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Wrocław
(540) REBOX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki
do betonu metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe
metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe
do betonu, siatki metalowe, belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe, profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, taśmy metalowe.

Nr ZT21/2017

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
469096
(220) 2017 03 20
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR KAKAO
& MALINA Fruit & Nuts
(210)
(731)

469094
(220) 2017 03 20
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR TRUSKAWKA
& BURAK Fruit & Nuts & Veggies
(210)
(731)

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(210)
(731)

469098
(220) 2017 03 20
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR JABŁKO
& CYNAMON Fruit & Nuts

Nr ZT21/2017

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze],
mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
469106
(220) 2017 03 20
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ORLIK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(210)
(731)

469108
(220) 2017 03 20
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOLIK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(210)
(731)

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby
cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.

469131
(220) 2017 03 20
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) Sokoliki
(210)
(731)

469099
(220) 2017 03 20
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann POCKET ENERGY BAR MARCHEW
& POMARAŃCZA Fruit & Nuts & Veggies

(210)
(731)

(531)

04.02.20, 04.03.99, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15,
03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbaski, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
469132
(220) 2017 03 20
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) NEBICARD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)
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(210) 469183
(220) 2017 03 21
(731) GRUDZIŃSKI MACIEJ, Poznań
(540) Kraszkebab

(531)

26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, usługi kebab-baru, usługi lokalu gastronomicznego.
469198
(220) 2017 03 21
FABIJAŃSKI JAROSŁAW RODZINNA WYTWÓRNIA
MAKARONÓW-FABIJAŃSCY, Jelenia Góra
(540) RODZINNA WYTWÓRNIA MAKARONÓW FABIJAŃSCY

(210)
(731)

(531)

05.03.14, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.07, 26.01.16, 27.05.01,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski
ze zboża, preparaty zbożowe, produkty spożywcze z owsa,
jęczmienia, pszenicy, ryżu lub kukurydzy, żywność na bazie
mąki, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony, makaron razowy, makaron gryczany, makaron ryżowy, makaron
żytni, makaron kukurydziany, makaron jęczmienny, makaron
owsiany, makaron grochowy, makaron jaglany, makaron quinoa, makaron sojowy, nadziewany makaron, makaron jajeczny, makaron w postaci płatów, makaron głęboko mrożony,
makaron błyskawiczny, makaron gotowy, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, sosy do makaronu, kluski i pierogi, makaroniki będące wyrobami cukierniczymi, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasto,
ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki,
gotowane wyroby cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych,
mąka, zboża, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, przyprawy
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do makaronu na bazie warzyw,
przyprawy do pieczenia, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych,
35 usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej produktów
delikatesowych, artykułów spożywczych, środków spożywczych, wyrobów piekarniczych, wyrobów cukierniczych,
sprzętu do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, artykułami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi, wyrobami
cukierniczymi, sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie produktów delikatesowych, artykułów spożywczych,
środków spożywczych, wyrobów piekarniczych, wyrobów
cukierniczych, sprzętu do przyrządzania żywności, usługi

Nr ZT21/2017

sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, produktami
delikatesowymi, środkami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
za pomocą katalogów w związku z produktami delikatesowymi, artykułami spożywczymi, środkami spożywczymi, wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, ze sprzętem
do przyrządzania żywności, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż.
469203
(220) 2017 03 21
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) domoprofi
(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)
(731)

469206
(220) 2017 03 21
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) profidomo
(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)
(731)

(210)
(731)

469208
(220) 2017 03 22
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) Slimy TUBA ZABAWY TURBO TUBE
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programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacji nauczania, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji.
469220
(220) 2017 03 22
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Poznań
(540) F- VIT C 1000

(210)
(731)
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.17
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, 28 gry
i zabawki.
(210) 469210
(220) 2017 03 22
(731) FILM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DYWIZJON 303

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.05, 21.03.21
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 9 programy
telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje
drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
38 usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, 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, preparaty medyczne do odchudzania.
(210) 469278
(220) 2017 03 22
(731) POPŁAWSKI PAWEŁ SCALMAX, Białystok
(540) scalmax
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia do instalacji gazowych
w pojazdach, reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, wtryskiwacze do silników
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane w instalacjach gazowych
do pojazdów, regulatory ciśnienia do instalacji gazowych
w pojazdach, sterowniki, kontrolery wtrysku gazu stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, armatura do urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach,
części instalacji gazowych do pojazdów, armatura do urządzeń oraz samochodowych instalacji gazowych, części samochodowych instalacji gazowych, 9 przewody elektryczne
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, przewody zbiorcze prądu elektrycznego stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, złącza do drutów przewodów
elektrycznych stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, materiały na przewody do instalacji elektrycznych
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, przyrządy pomiarowe, nagrane komputerowe sterujące programy
systemu operacyjnego, nagrane komputerowe programy
sterujące, przewody elektryczne, zbiorcze przewody prądu
elektrycznego, druty - przewody elektryczne, złącza do drutów - przewodów elektrycznych, materiały na przewody instalacji elektrycznych - druty, kable, instalacje elektrycznego
zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sterowniki
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z dziedziny informatyki, nagrane oprogramowanie dla komputerów - software, nagrane, stałe oprogramowanie komputerowe - software, 11 armatura do urządzeń oraz instalacji
gazowych, części instalacji gazowych, reflektory do lamp,
lampy bezpieczeństwa, parowniki, instalacje do podgrzewaczy, instalacja grzewcza w pojazdach, światła do pojazdów,
urządzenia oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy kierunkowskazy
do samochodów, 12 kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, obwody
hydrauliczne do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, wentyle do opon
pojazdów, złącza do przyczep do pojazdów, zaczepy i haki
do przyczep do pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach,
układy sterowania do pojazdów lądowych, zbiorniki paliwa
w pojazdach.
(210) 469279
(220) 2017 03 22
(731) CELAREK MARIUSZ, Chrzanów
(540) 33 FINE FOODS PURE & AUTHENTIC

(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, makarony, pieczywo, chrupiące pieczywo, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski sezamowe, przekąski
z produktów zbożowych.
(210) 469329
(220) 2017 03 23
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) PASTA LA VISTA
(510), (511) 29 humus jako pasta z ciecierzycy, krem na bazie
masła, margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe,
masło kokosowe jako olej kokosowy, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, smalec,
tahini jako pasta z ziarna sezamowego, 30 chutney jako ostry,
gęsty sos, gotowe potrawy na bazie makaronu, keczup, makaron nitki, makaron rurki, makarony, mięsno sosy, musztarda,
pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pesto jako sos, sosy i marynaty jako przyprawy
smakowe, ramen jako japońskie danie na barie makaronu,
sos sojowy, sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti.
469341
(220) 2017 03 23
WARSZAWA PRZYOKOPOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Wola E Center

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały na mapy,
fotografie, kalendarze, koperty do użytku biurowego, koszulki
na dokumenty do użytku biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany architektoniczne,
plany, 35 doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową,
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
36 administrowanie nieruchomościami, oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
zarządzanie nieruchomościami, wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfelem
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem budynków,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, 37 czyszczenie
budynków, okna (czyszczenie -), czyszczenie fasad budynków,
czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc
parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie parkowania
pojazdów, parkowanie samochodów przez obsługę, 41 publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek, czasopism, publikowanie przewodników,
map turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, edukacja (informacje o -),
usługi edukacji biznesowej, usługi doradcze w zakresie edukacji, edukacja, rozrywka i sport, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
469343
(220) 2017 03 23
NOWOCZESNA STODOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) nowoczesna STODOŁA

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 07.01.09, 26.11.12
(510), (511) 19 budynki niemetalowe przenośne, domy
z prefabrykatów, konstrukcje niemetalowe tj. altany, domy,
drewno podłogowe, deski podłogowe, drewno budowlane,
drewno częściowo obrobione, drewno na profile, drewno
obrobione, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, krokwie dachowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia
dachowe, niemetalowe ramy do okien szklanych, okiennice
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, podłogi niemetalowe, schody niemetalowe, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 42 projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, 43 domy turystyczne, hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia.
469380
(220) 2017 03 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) WĘŻYK NA PATYKU
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazi mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210)
(731)

469381
(220) 2017 03 23
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PEKAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) LUXEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 29.01.01
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe,
lampy uliczne, latarki, żarówki oświetleniowe.
469385
(220) 2017 03 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ŚWIDEREK SOKOŁOWSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.

(210)
(731)

469387
(220) 2017 03 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) WĘŻYK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(210)
(731)
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469396
(220) 2017 03 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ŚWIDEREK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(210)
(731)

(210) 469399
(220) 2017 03 23
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) diflotex 500 sc
(510), (511) 5 herbicydy przeznaczone do stosowania
w zbożach.
(210) 469417
(220) 2017 03 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Hydro Sorbet
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki,
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki
do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli.
(210) 469418
(220) 2017 03 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Krem Sorbet
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki,
oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, kosmetyki
do celów medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli.
469423
(220) 2017 03 24
PAUL ROMAN, ARSENICZ KRZYSZTOF ANRONET
AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) wszystkodlakibica.pl
(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, marketing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów
reklamowych.
(210) 469424
(220) 2017 03 24
(731) PORĘBSKA AGNIESZKA, Grodziec
(540) TRZECH DIAMENTÓW
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, porady w zakresie farmakologii,
zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
(210) 469435
(220) 2017 03 24
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) BUZIOL
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, marmolada, orzechy kandyzowane,
owoce lukrowane, pasta na bazie orzechów, przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, 30 batony zbożowe, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, guma do żucia, herbatniki petitbeurre, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, karmelki jako
cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe
jako słodycze, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
ptifurki jako ciasteczka, puddingi, sorbety jako lody, sosy
owocowe, tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(210) 469436
(220) 2017 03 24
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) LODOZAUR
(510), (511) 30 jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
lód naturalny lub sztuczny, sorbety jako lody.
469441
(220) 2017 03 24
MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA,
Olsztyn
(540) AFFEKDESIGN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, sklepu internetowego, sklepu wysyłkowego i hurtowni wielobranżowej
w zakresie sprzedaży następujących towarów: sprzęt gospodarstwa domowego w tym: naczynia, naczynia żaroodpor-
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ne, naczynia do zapiekania, naczynia do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia
obiadowe z porcelany, miednice, kubki, szklanki, szklaneczki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, filiżanki i kubki,
talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, łyżki, widelce, noże, łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki stołowe pod naczynia, patelnie, patelnie
typu wok, patelnie do smażenia naleśników, patelnie grillowe
wykonane z kamieni szlachetnych, czajniki nieelektryczne,
czajniki elektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki i rondle kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki pod garnki, talerze, talerze pamiątkowe,
talerze dekoracyjne, otwieracze do butelek, figurki szklane,
figurki ceramiczne, figurki z porcelany, statuetki, pojemniki
kuchenne, fiolki szklane, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb, pojemniki na lód, tace, półmiski,
dzbanki, słoiki, cukiernice, świeczniki, wazony, zastawy stołowe, tekstylia w tym: obrusy, ceraty, pościel, koce, ręczniki,
narzuty na łóżka, prześcieradła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, ścierki, fartuchy, rękawice, zasłony, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, ubrania
sportowe, torby, torebki, walizy, torby na sprzęt sportowy,
paski, krawaty, odzież ze skóry i imitacji skóry, portfele portmonetki, parasolki, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do prania i czyszczenia, chemia gospodarcza, meble, meble
ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, artykuły wyposażenia wnętrz w tym: lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki, świece, zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki
na olejki, lustra, obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary,
wyroby papiernicze, serwety i serwetki papierowe, obrusy papierowe, kartki okolicznościowe, reprodukcje, plakaty,
torby na prezenty, biżuteria, zegarki, biżuteria z metali szlachetnych, zastawy stołowe i sztućce z metali szlachetnych,
materiały piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, kredki, farby,
materiały dla artystów.
469451
(220) 2017 03 24
PROJEKT86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) eighty six RACING 86
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 469465
(220) 2017 03 24
(731) B2B.NET SPÓŁKA AKCYJNA, Wielki Łęck
(540) TEST FACTORY

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 42 usługi
informatyczne.
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(210) 469505
(220) 2017 03 27
(731) KARAŚ HENRYK, Laski
(540) ProRock
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portalu internetowego obejmujące takie
usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, rozrywki i sportu, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, radio internetowe,
transmisja muzyki i informacji za pośrednictwem Internetu,
przesyłanie informacji, transmisje programów radiowych
i programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu.
469534
(220) 2017 03 27
FABIJAŃSKI JAROSŁAW RODZINNA WYTWÓRNIA
MAKARONÓW-FABIJAŃSCY, Jelenia Góra
(540) Prastare zboża
(510), (511) 30 artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski
ze zboża, preparaty zbożowe, produkty spożywcze z owsa,
jęczmienia, pszenicy, ryżu lub kukurydzy, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony,
makaron razowy, makaron gryczany, makaron ryżowy, makaron żytni, makaron kukurydziany, makaron jęczmienny,
makaron owsiany, makaron grochowy, makaron jaglany,
makaron quinoa, makaron sojowy, makaron z kamutu, makaron z płaskurki, makaron z samopszy, nadziewany makaron, makaron jajeczny, makaron w postaci płatów, makaron
głęboko mrożony, makaron błyskawiczny, makaron gotowy, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie
z makaronu, sosy do makaronu, kluski i pierogi, makaroniki
będące wyrobami cukierniczymi, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasto, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, gotowane wyroby cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, mąka, zboża, przetworzone
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna
(210)
(731)
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przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, przyprawy do żywności, przyprawy
jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy spożywcze, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, przyprawy do pieczenia, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych.
469603
(220) 2017 03 28
KRZYSZTOF PACYGA PACYGA IMPORT-EXPORT,
Kuków
(540) pacyga meble
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble tapicerowane, meble dla dzieci, nadmuchiwane meble, meble
na miarę (do zabudowy), meble do przewijania niemowląt,
stoły, fotele, krzesła, pufy [meble], łóżka, pościel, materace,
poduszki, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części mebli], wyroby stolarskie, półki,
osprzęt niemetalowy do mebli, blaty [części mebli], elementy meblowe, osłony przeciwuderzeniowe do mebli,
płyty meblowe, pudła do przechowywania [meble], skrzynie
do przechowywania [meble], ramy, zestawy mebli, akcesoria
do przechowywania ubrań, dekoracyjne panele drewniane,
dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, lustra, ramki
do obrazków i zdjęć, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi.
469604
(220) 2017 03 28
KRZYSZTOF PACYGA PACYGA IMPORT-EXPORT,
Kuków
(540) pacyga meble
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble tapicerowane, meble dla dzieci, nadmuchiwane meble, meble
na miarę (do zabudowy), meble do przewijania niemowląt,
stoły, fotele, krzesła, pufy [meble], łóżka, pościel, materace,
poduszki, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części mebli], wyroby stolarskie, półki,
osprzęt niemetalowy do mebli, blaty [części mebli], elementy meblowe, osłony przeciwuderzeniowe do mebli,
płyty meblowe, pudła do przechowywania [meble], skrzynie
do przechowywania [meble], ramy, zestawy mebli, akcesoria
do przechowywania ubrań, dekoracyjne panele drewniane,
dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, lustra, ramki
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do obrazków i zdjęć, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi.
(210) 469611
(220) 2017 03 28
(731) RAJMUND MARCIN ADAMIETZ, Kadłub
(540) ARPANEL

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe,
belki stropowe metalowe, blachy stalowe i ocynkowane, bramy metalowe, dachy i daszki metalowe, druty stalowe i metalowe, drabiny metalowe, drzwi i futryny metalowe, grodnice metalowe, gzymsy metalowe, haki metalowe, kołnierze
metalowe kominy metalowe, kolanka, rury i rurki metalowe,
konstrukcje metalowe i szkielety metalowe dla budownictwa, konstrukcje nośne, konstrukcje stalowe, kosze dachowe,
kratownice metalowe, metalowe pokrycia dachowe, kształtki rurowe, kształtowniki metalowe, liny metalowe i stalowe,
łańcuchy metalowe, maszty metalowe i stalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża metalowe, napinacze drutu i taśm metalowych, obudowy metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe, osłony metalowe, panele
konstrukcyjne, płyty kotwiące, podłużnice metalowe, pomosty metalowe, przegrody metalowe, przewody metalowe
instalacyjne, rolki i bloki metalowe, rusztowania metalowe,
słupy stalowe, stopnie i schody metalowe, metalowe pokrycia ścian, śruby i złącza metalowe, szyny, taśmy metalowe
i stalowe, wiązadła metalowe, zasuwy i rygle, zawiasy metalowe, zawiesia metalowe, złącza i złączki metalowe, 19 belki
niemetalowe, belki policzkowe, beton, betonowe elementy
budowlane, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
materiały budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, cegły, cement, płyty cementowe, dachówki,
drewno budowlane, szkło budowlane, dźwigary niemetalowe, gzymsy niemetalowe, kominki i kominy niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane,
podłogi niemetalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu, ścianki działowe i ściany niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów i ścian niemetalowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane,
37 budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, budowa
pawilonów, magazynów i sklepów, informacja budowlana,
izolowanie budynków, malowanie konstrukcji metalowych,
montaż rusztowań, prace murarskie, piaskowanie konstrukcji
metalowych, renowacja powłok cynowych, zabezpieczenie
przed korozją, usługi dekarskie, wykończenie wnętrz mieszkaniowych, rozbiórka budynków, wynajem sprzętu budowlanego i żurawi.
(210)
(731)

469636
(220) 2017 03 29
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las

Nr ZT21/2017

(540) Fluo effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki
do paznokci, proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe
do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
469637
(220) 2017 03 29
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Arielle Effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki
do paznokci, proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe
do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(210)
(731)

469638
(220) 2017 03 29
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) 3D holo effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki
do paznokci, proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe
do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(210)
(731)

469640
(220) 2017 03 29
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) NHCa DELTA
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa.
469642
(220) 2017 03 29
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Sunset effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzch-

(210)
(731)
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niowe do paznokci, lakiery termiczne, materiały na powłoki
do paznokci, proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe
do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
469653
(220) 2017 03 29
EUROCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice
(540) EUROCOLOR
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 19 okiennice okienne niemetalowe, ramy i profile okienne niemetalowe, zespoły okienne, okna skrzynkowe, szkło okienne dla budownictwa, parapety niemetalowe,
żaluzje okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe, 37 usługi
serwisowe w zakresie obmiarów dla potrzeb montażu stolarki okiennej i drzwiowej, usługi związane z montażem, naprawami, konserwacją i renowacją stolarki okiennej i drzwiowej,
usługi nadzoru nad montażem nowej stolarki budowlanej,
świadczenie napraw pogwarancyjnych na wyroby stolarki
budowlanej u klienta.
469660
(220) 2017 03 29
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) NHCa DELTA
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa.
(210)
(731)

469666
(220) 2017 03 29
MOSZKIEWICZ KRZYSZTOF DORADZTWO,
Bydgoszcz
(540) kocie łapki
(510), (511) 25 odzież, rękawiczki [odzież].

(210)
(731)

469693
(220) 2017 03 29
CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CONTESTA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.04.11
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
rachunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji
marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie spra-

Nr ZT21/2017

wozdań i bilansów finansowych, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe, analiza danych
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy kosztów,
analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi
podatkowe, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, sporządzanie
dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi doradcze,
konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo
w zakresie pożyczek i kredytów, usługi w zakresie nabycia
i przeniesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania,
rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi
w zakresie szacowania strat, ocena strat ubezpieczeniowych,
likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie,
planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur,
administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi
i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne,
doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń
i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość),
planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi
w zakresie windykacji należności i odzyskiwania długów,
elektroniczne usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie
prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów,
seminariów, wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji,
kongresów i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń,
kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania i wydawania czaso-
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pism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa,
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków,
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania
prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie
i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie,
kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie
badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne
w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności
gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
469720
(220) 2017 03 30
PIECHOWSKI JACEK, PIECHOWSKA MAGDALENA
HORYZONT SPÓŁKA CYWILNA, Zaczernie
(540) cafeduo
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.04, 01.15.11, 05.07.01
(510), (511) 43 usługi kawiarni, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, kawiarni, kafeterii, herbaciarni, barów, przygotowywanie żywności na wynos.
(210)
(731)
(540)

Nr ZT21/2017

ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, pomoc
i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie konferencji i seminariów związanych z reklamą, 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, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.
469723
(220) 2017 03 30
GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RemaDays
(210)
(731)

469721
(220) 2017 03 30
GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 29.01.15, 16.03.13, 26.07.25
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych,
katalogi elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych, 16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych, czasopisma
branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury,
ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie reklamy
i poligrafii, tworzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie
bazami danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzch-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.05.25
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych,
katalogi elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych, 16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych, czasopisma
branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury,
ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie reklamy
i poligrafii, tworzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie
bazami danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja
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materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, pomoc
i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie konferencji i seminariów związanych z reklamą, 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, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.
469726
(220) 2017 03 30
GJC INTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) REMA
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych,
katalogi elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach oraz ładowalne, e-booki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych, 16 materiały drukowane, wydawnictwa na nośnikach papierowych, czasopisma
branżowe, periodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury,
ulotki, książki, publikacje reklamowe, 35 organizowanie i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie reklamy
i poligrafii, tworzenie komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie
bazami danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, agencje reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, badania w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja filmów reklamowych, reklam, usługi w zakresie kształtowania wizerunku
i jego identyfikacji, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, pomoc
i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, consulting, badania poziomu obsługi klientów, 41 usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, szkolenia
w zakresie reklamy, publikowanie tekstów i obrazów, w tym

(210)
(731)
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w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie konferencji i seminariów związanych z reklamą, 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, publikowanie
książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej.
469741
(220) 2017 03 30
JURGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krzyżanowo
(540) JURGA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzonE, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, kleje
(spoiwa) przeznaczone do przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce,
17 nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
469753
(220) 2017 03 30
EDUNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FACEBINARIUM
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia edukacyjne.

(210)
(731)

(210) 469779
(220) 2017 03 31
(731) Zentiva Group, a.s, Praga, CZ
(540) PALISAN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 469780
(220) 2017 03 31
(731) Zentiva Group, a.s, Praga, CZ
(540) PANONE
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)

469801
(220) 2017 03 31
GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
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(540) VK VERLE KÜCHEN

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne, zestawy mebli.
469803
(220) 2017 03 31
POLFA CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polfa Consumer Healthcare
(210)
(731)

(531) 19.13.21, 26.15.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne hodowle tkanek
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], izotopy do celów medycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, przeszczepy [żywe tkanki], substancje radioaktywne do celów medycznych, surowice, szczepionki, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, materiały do zszywania, protezy dentystyczne, urządzenia
i instrumenty medyczne, 35 reklama, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich towarów: produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy
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do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, biologiczne
hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, detergenty do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], izotopy do celów
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, maści do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe, przeszczepy [żywe tkanki], substancje
radioaktywne do celów medycznych, surowice, szczepionki,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dostawa towarów, spedycja,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210) 469806
(220) 2017 03 31
(731) KOSZNIK ROMUALD JULIAN, Bydgoszcz
(540) DOMY ZDROWIENIA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.03.11, 02.07.13, 02.07.12
(510), (511) 44 domy opieki, opieka zdrowotna, ośrodki
zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych.
469845
(220) 2017 03 31
MALACZYŃSKI DARIUSZ, MALACZYŃSKA
MAGDALENA, INDIGO NAILS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INDIGO
NAILS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) SYRENKA
(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci.
(210)
(731)

(210)
(731)

469846
(220) 2017 03 31
MALACZYŃSKI DARIUSZ, MALACZYŃSKA
MAGDALENA, INDIGO NAILS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INDIGO
NAILS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
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(540) SYRENA
(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci.
469854
(220) 2017 03 31
MALIŃSKI MICHAŁ, MALIŃSKA JOANNA EKSPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) PRESTIVET

(210)
(731)

(531)

03.02.13, 03.02.15, 03.02.24, 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24,
03.04.01, 03.04.02, 03.04.12, 03.04.24, 03.04.11, 03.04.13,
03.04.24, 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 09.01.10, 26.01.01,
26.01.06, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla zwierząt, 5 suplementy diety dla
zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi
i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego
i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmowe paszowe uzupełniające (jako suplementy diety) dla
zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi
i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, preparaty
do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weterynaryjne), 31 karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m.in.
bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt
użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych
i ozdobnych, premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki
paszowe i darmowe (jako karmy podstawowe) dla zwierząt
hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt
domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmowe i paszowe uzupełniające (jako suplementy
diety) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla
zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weterynaryjne), karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m. in.
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bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt
użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych
i ozdobnych, premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki
paszowe i karmowe (jako karmy podstawowe) dla zwierząt
hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt
domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych.
469856
(220) 2017 03 31
MALIŃSKI MICHAŁ, MALIŃSKA JOANNA EKSPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) PRESTIVET
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla zwierząt, 5 suplementy diety dla
zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi
i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego
i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmowe i paszowe uzupełniające (jako suplementy diety) dla
zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni,
zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi
i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, preparaty
do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weterynaryjne), 31 karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m. in.
bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt
użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych
i ozdobnych, premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki
paszowe i karmowe (jako karmy podstawowe) dla zwierząt
hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt
domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: kosmetyki dla zwierząt, preparaty pielęgnacyjne i upiększające dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, mieszanki karmowe i paszowe uzupełniające (jako suplementy
diety) dla zwierząt hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt użytkowych, drobiu,
gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych, preparaty do mycia zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki dla
zwierząt (weterynaryjne), leki pomocnicze dla zwierząt (weterynaryjne), karma i pasza dla zwierząt hodowlanych m. in.
bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt domowych, zwierząt
użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych
i ozdobnych, premiksy (jako karmy podstawowe), mieszanki
paszowe i karmowe (jako karmy podstawowe) dla zwierząt
hodowlanych m. in. bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt
domowych, zwierząt użytkowych, drobiu, gołębi i pozostałego ptactwa hodowlanego, ptactwa domowego i ozdobnego, ryb hodowlanych i ozdobnych.
(210)
(731)
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469861
(220) 2017 04 02
EGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Cherry Soap
(210)
(731)

(531) 05.07.16, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła.
(210) 469863
(220) 2017 04 03
(731) DZIASEK KAROL TONGUE TAMERS, Warszawa
(540) TONGUE TAMERS

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka języków obcych.
(210) 469865
(220) 2017 04 03
(731) JAGIEŁŁO MICHAŁ GREEN AVIATION, Krosno
(540) GREEN AVIATION

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 helikoptery, lekkie statki powietrzne, pojazdy
do poruszania się droga powietrzną, pojazdy lotnicze, pojazdy napędzane do użytku w powietrzu, samolot odrzutowy,
samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty
turbośmigłowe, statki powietrzne (sterowce), sterowce, szybowce, szybowce ( statki powietrzne), wojskowy statek powietrzny, żyrokoptery, 36 usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi wyceny mienia i majątku, wycena majątku
ruchomego, ocena finansowa dla celów reasekuracji, ocena
strat ubezpieczeniowych, organizowanie oceny roszczeń
ubezpieczeniowych, szacowanie strat, ubezpieczenie reasekuracyjne, usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi
wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych,
wycena roszczeń z ubezpieczenia, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia
wyrównanie strat, 42 sporządzanie raportów technicznych,
przygotowywanie raportów technicznych, usługi w zakresie
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doradztwa technicznego, przeglądy techniczne, audyt jakości, certyfikacja (kontrola jakości), doradztwo w dziedzinie
kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
kontrola jakości, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie inspekcji techniczne.
(210) 469866
(220) 2017 04 03
(731) KHANCHANDANI CHANDANKUMAR CRK, Warszawa
(540) ZILNER
(510), (511) 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach stacjonarnych i poprzez sieć Internet następujących
towarów: akcesoria antykomarowe, akcesoria biurowe, akcesoria budowlane, akcesoria dla dzieci, akcesoria do pieczenia,
akcesoria do samochodu, akcesoria do sprzątania, akcesoria
do szycia, akcesoria do telefonu, akcesoria drewniane, akcesoria i urządzenia do włosów, akcesoria kempingowe, akcesoria komputerowe, akcesoria kuchenne, akcesoria na stopy,
akcesoria ogrodowe, akcesoria tytoniowe, akumulatory, artykuły chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły
skórzane, artykuły tekstylne, artykuły wyposażenia mieszkań,
atrapy kamery, baterie, bielizna wyszczuplająca, biżuteria
sztuczna, blendery, budziki, ceraty, czajniki, czujniki samochodowe, deski do prasowania, deskorolki, długopisy, drobne
meble, drobne wyroby metalowe, dywaniki, dziadki do orzechów, dzwonki do drzwi, E-papierosy, ekspres do kawy, elektronarzędzia, elektryczne artykuły użytku domowego, farele,
fartuchy, figurki, filiżanki, firanki, flamastry, garnki, głośniki,
golarki do swetrów, gry dla dzieci, grabki, grzejniki, halogeny,
hulajnogi, joysticki do gry, kawiarki, kijki do selfie, kleje, klucze,
kłódki, koce, korkociągi, kosmetyki, krajalnice, krany cyfrowe,
krzesełka, kulki Newtona, kwiatki solarowe, lampki, lasery, latarki, leżaki, lokówki, lornetki, lupy, ładowarki, łopatki, łyżeczki,
manometry, masażery, maszyny do szycia, maszynki do robienia kiełbasy, maszynki do robienia makaronu, maszynki
do robienia szynki, maty, miarki, mierniki, miksery, miski, młynki do kawy, młynki do przypraw, mopy, moskitiery, odtwarzacze mp3, nabijarki do papierosów, naczynia, naczynia do gotowania jajek, nadajniki samochodowe, namioty, narzędzia,
nożyczki, obrabiarki, obrazki, obrusy, obuwie, odkurzacze
do klawiatury, odkurzacze samochodowe, odtwarzacze samochodowe, olejki zapachowe, opaski, opiekacze, organizery,
ostrzałki, otwieracze, ozdoby, palniki, panele świetlne, parasole, paski, paski ledowe, patelnie, pedały do roweru, perfumy,
piłki do gry, pistolety do pompowania, plastry, pochodnie,
podgrzewacze, podstawki pod laptop, pojemniki do przechowywania, pokrowce, pompy, pompki, power banki, półprodukty i surowce dla przemysłu tekstylnego, przedłużacze,
przekaźniki, przybory kuchenne, radia, radiobudziki, reflektory, rękawice, roboty kuchenne, rowerki, saszetki, skarbonki,
skrzynki, słuchawki, spodnie odchudzające, sprzęt sportowy
i gimnastyczny, stojaki, stojaki na buty, stoliki, stroje robocze,
suszarki do włosów, suszarki na ubrania, szafki na buty, sztućce, środki czyszczące, śrubokręty, światła do roweru, tablice,
tarczki, tarki do pięt, tarki do warzyw, taśmy, taśmy ledowe,
termometry, termosy, tłuczki, torby próżniowe, torby zakupowe, transmitery do samochodu, trymery, uchwyty, wagi,
węże ogrodowe, wentylatory, worki, wyciskacze do czosnku,
wyposażenie grzejne, wyposażenie hydrauliczne, wyroby ceramiczne, wyroby oświetleniowe, wyroby plastikowe, wyroby
porcelanowe, wyroby silikonowe, wyroby szklane, zabawki,
zabawki do piasku, zamiatarki do podłogi, zapalniczki, zapięcia rowerowe, zegary, zegarki, zestawy do czyszczenia uszu,
zestaw do manicure, zestawy do mycia okien, zestawy do pedicure, żarówki, żele do czyszczenia, żelazka, części zamienne
do w/w urządzeń i przyborów.
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(210) 469869
(220) 2017 04 03
(731) STANIEK MICHAŁ, Aleksandrów Łódzki
(540) z miłości do butów
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika],
akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty
do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej
do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze
z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty,
bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe,
broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie,
czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali,
deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy
przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub
kartonu, figurki [statuetki] z papieru mâché, filtry do kawy
papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych,
rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy
do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety,
girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity
do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit),
kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu,
krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety
architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały
do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego,
maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły
biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numerato-
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ry, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki
do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki
automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier,
papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów,
papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany,
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii,
papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe,
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki
do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci,
pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania
tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury,
ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki],
reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze
do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki
do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty
[grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy
do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych,
tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [ko-
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perty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa
sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty
do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki
do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia],
wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady
atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów
stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów
na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
badania dotyczące działalności gospodarczej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badania rynkowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, produkcja filmów reklamowych, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi public relations,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 chronometraż imprez sportowych,
fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
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do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi rozrywkowe,
wystawianie spektakli rewiowych, organizowanie widowisk
[impresariat].
(210) 469871
(220) 2017 04 03
(731) GŁÓD ALEKSANDER ELEKTROSFERA, Częstochowa
(540) PhiPhi

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 wyroby papiernicze, materiały drukowane,
materiały piśmienne, artykuły biurowe, książki, zeszyty, przybory szkolne, piórniki, materiały z papieru i tworzyw sztucznych do pakowania, 18 torby turystyczne, podróżne, sportowe, torby i siatki na zakupy, torebki, teczki, tornistry i plecaki
z materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych, paski skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, saszetki, etui na klucze,
parasole, 25 odzież niemowlęca, dziecięca i młodzieżowa
oraz bielizna dziecięca i młodzieżowa, obuwie tekstylne
i z tworzyw sztucznych, nakrycia głowy, szale i rękawiczki,
stroje kąpielowe, szlafroki, rajstopy, pończochy i skarpety,
szelki i paski z materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych,
odzież, 28 sprzęt oraz artykuły sportowe i gimnastyczne, gry
i zabawki, maski (zabawki), lalki, kukiełki, ozdoby choinkowe.
(210) 469872
(220) 2017 04 03
(731) SZOCIŃSKI PIOTR, Poznań
(540) Celebrity Factory
(510), (511) 25 odzież i nakrycia głowy ale również obuwie.
469873
(220) 2017 04 03
FIREPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) FirePlatform
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, zintegrowane pakiety oprogramowania,
programy do przetwarzania danych, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, mobilne aplikacje, urządzenia do symulacji.

(210)
(731)

469874
(220) 2017 04 03
UNIVERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) UNIVERKO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów
(210)
(731)
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elektronicznych, w szczególności Internetu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej,
dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo w zakresie
planowania kariery, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań
względem tego pracownika, badania rynku i badania marketingowe, 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, przesyłanie informacji drogą on-line, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie danych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
(210) 469876
(220) 2017 04 03
(731) FITURSKI DOMINIK KRZYSZTOF, Łuszczanów
(540) DAFAGRO

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne.
469877
(220) 2017 04 03
SALES AND MARKETING SUPPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) strigo
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne do zabawy, materiały
do modelowania, pasta do modelowania, glina do modelowania, gumki, gumki do ścierania, ołówki, markery, pisaki,
markery do skóry, piórniki, przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z farbami [artykuły szkolne], 18 plecaki,
plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, randsels (japońskie
tornistry szkolne), torby szkolne [z paskiem na ramię], 21 pudełka śniadaniowe, butelki z tworzyw sztucznych.
469887
(220) 2017 04 03
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE,
Warszawa
(540) PTI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi prowadzenia kursów edukacyjnych
w zakresie wytwarzania oprogramowania, eksploatacji systemów informatycznych i podstaw informatyki, doradztwo
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zawodowe, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerów i doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego oraz
ekspertyz technicznych.
469888
(220) 2017 04 03
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE,
Warszawa
(540) PTI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi prowadzenia kursów edukacyjnych
w zakresie wytwarzania oprogramowania, eksploatacji systemów informatycznych i podstaw informatyki, doradztwo
zawodowe, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerów i doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego oraz
ekspertyz technicznych.
(210) 469902
(220) 2017 04 03
(731) PODGÓRSKI PAWEŁ PODGÓRSKI GROUP, Warszawa
(540) WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA
(510), (511) 9 nośniki obrazu i dźwięku magnetyczne
i optyczne nagrane i zapisane, filmy, nagrania dźwięku, obrazu i nagrania filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video i taśmy magnetycznej lub inni) dowolną techniką, 16 książki, druki, albumy, czasopisma, publikacje
i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, programy teatralne,
komiksy, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprodukcje
graficzne, materiały piśmienne, afisze, plakaty, bilety, foldery,
broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, okładki,
obwoluty, teczki, nalepki, emblematy, pocztówki, papier listowy, koperty, zakładki do książek, artykuły biurkowe z wyjątkiem mebli, materiały i przybory do rysowania, przybory
do pisania, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty,
35 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi promocyjne
działalności artystycznej, usługi agencji artystycznej, usługi
impresariatów w działalności artystycznej, tworzenie, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży wydawnictw
i publikacji, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, udostępnianie informacji za pomocą sieci
komputerowych, usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej
sprzedaży towarów z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu w szczególności pamiątek ze spektakli i musicali,
wydawnictw muzycznych, wydawnictw multimedialnych,
zapisanych nośników dźwięku, tekstu i obrazu, publikacji
drukowanych, gadżetów, odzieży, nakryć głowy, akcesoriów
biurowych i papierniczych, smyczy reklamowych, kubków,
zabawek, 41 działalność kulturalna, rozrywka, wystawianie
i organizowanie przedstawień musicalowych, baletowych,
teatralnych, koncertów muzycznych, widowisk, innych form
muzycznych i scenicznych, wystawianie i organizowanie
przedstawień i występów zespołów muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych, grup artystycznych, organizowanie występów aktorskich, imprez rozrywkowych,
kulturalnych, konkursów, festiwali, nagrania fonograficzne,
usługi orkiestry, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, informacja o imprezach kulturalnych i rozrywkowych,
usługi szkoleniowe, konferencje, zjazdy, kongresy, wystawy,
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studio baletowe, teatralne, wokalne, musicalowe i muzyczne, studio tańca, wynajmowanie, użytkowanie i obsługa sal
koncertowych, rezerwacja miejsc na spektakle, wystawianie
i organizowanie spektakli, musicali, usługi w zakresie prowadzenia teatru, usługi w zakresie prowadzenia teatru muzycznego, musicalowego, usługi artystów teatralnych, usługi zespołów muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych
i grup artystycznych, pisanie scenariuszy, organizowanie balów, koncertów, konkursów, nagrywanie filmów, rezerwacja
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, obsługa sal
teatralnych, wynajmowanie sal teatralnych, wypożyczanie
dekoracji i aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych, wypożyczanie strojów teatralnych, wypożyczanie kostiumów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań dźwiękowych, publikowanie książek, publikowanie
wydawnictw multimedialnych, nauczanie, edukacja, usługi
kształcenia z zakresu aktorstwa, musicalu, wokalistyki i tańca, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla artystów,
dzieci i młodzieży, organizowanie i prowadzenie warsztatów
muzycznych, musicalowych, tanecznych, teatralnych i artystycznych, organizowanie festiwali wokalnych, tanecznych,
artystycznych i musicalowych, usługi związane z kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych.
469903
(220) 2017 04 03
AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) ViTotal Agro

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy azotowe, fosforany [nawozy), mikroelementy (preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa.
469905
(220) 2017 04 03
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FITMIX
(510), (511) 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 dla
ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
preparaty medyczne, żywność dla niemowląt, medyczne
preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków, 30 nielecznicze napoje herbaciane,
napoje sporządzane z herbaty, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
(210)
(731)
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smakowymi, herbaty ziołowe [napary], napoje sporządzone
z herbaty, preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych.
(210) 469909
(220) 2017 04 03
(731) POLENDER BARTOSZ POLBIT, Dołuje
(540)

(531) 16.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy do gier komputerowych
i gier hazardowych, programy do gier wideo, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie komputerowe gier
wideo, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych on-line, interaktywne programy
gier komputerowych, elektroniczne symulatory sportowe
do treningu, podkładki pod myszy, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki dla użytkowników
myszy komputerowych, myszy do komputera, bezprzewodowe myszy do komputerów, dżojstiki do komputerów,
klawiatury komputerowe, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, oprogramowanie
gier, klawiatury, klawiatury wielofunkcyjne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, sportowe symulatory treningowe, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie gier
komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, 16 biuletyny w dziedzinie gier, broszury dotyczące gier, instrukcje
do gier komputerowych, magazyny dotyczące gier wideo
i gier komputerowych, magazyny w zakresie gier i grania,
podręczniki strategii do gier komputerowych, poradniki
do gier komputerowych, przewodniki strategiczne do gier
wideo, strategiczne przewodniki w formie czasopism do gier
video, 25 czapki i czapeczki sportowe, komplety sportowe,
koszule sportowe, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
kurtki sportowe, odzież sportowa, skarpetki sportowe, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub z długim rękawem,
bluzy sportowe z kapturem, kurtki bluzy, bluzy sportowe,
kurtki dresowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, czapki
sportowe, skarpety sportowe, 28 urządzenia do gier komputerowych, myszy do gier komputerowych, dżojstiki do gier
wideo, klawiatury do grania, sprzęt do gier wideo, gry sportowe, maszyny do gier z monitorami LCD, futerały na akcesoria
do gier, 32 napoje dla sportowców, napoje dla sportowców
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zawierające elektrolity, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, aromatyzowane napoje gazowane, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 38 transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, udostępnianie forów internetowych on-line, udostępnianie on-line elektronicznych
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie on-line
forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, komunikacja za pośrednictwem blogów online, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, usługi przesyłania wiadomości on-line, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych on-line, 41 dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, goszczenie lig fantasy sports, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub
ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja
gier, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez
sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie gier, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów
i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, udostępnianie gier komputerowych online, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie informacji on-line dotyczących
użytkowników gier, udostępnianie informacji on-line na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych
produktów, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu
oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie
rozrywki online w postaci lig fantasy sports, udostępnianie
rozrywki on-line w postaci turniejów gier, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi,
usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, usługi gier, usługi gier on-line,
usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych
i wideo, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, usługi
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier
on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon
komórkowy, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komuni-
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kacyjnych, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy
sportowe, usługi w zakresie notowań wyników sportowych,
usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, wynajem
sprzętu do gier wideo, wypożyczanie programów gier komputerowych, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line,
zapewnianie gier, zawody sportowe (organizowanie -), organizowanie gier z udziałem publiczności, wynajem sprzętu
do gier, wynajem urządzeń do gier, trenowanie, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, zapewnianie rozrywki on-line, 42 opracowywanie sprzętu komputerowego
do gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania
do gier wideo, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania
do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania gier komputerowych, programowanie
komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie
oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie
oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier wideo, projektowanie oprogramowania
do gier komputerowych, programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, projektowanie
gier.
(210) 469910
(220) 2017 04 03
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) 1 2 5 Zaliczkomat

(531) 02.09.15, 20.05.03, 24.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie
do tabletów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), programy komputerowe nagrane,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, tworzenie i zarządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe sporządzanie listy płac, marketing finansowy, usługi marketingowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
przetwarzanie danych z listy płac (dla osób trzecich), usługi
przetwarzania danych z listy płac, 36 dokonywanie transakcji
finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem
telekomunikacji, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, obsługa płatności, pośrednictwo w usługach finansowych, pożyczki (finansowanie), pożyczki firmowe, pożyczki ratalne, skomputeryzowane usługi dotyczące danych
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finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Intemetu, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, udzielanie pożyczek indywidualnych, usługi
finansowania, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, zarządzanie finansami, usługi w zakresie płatności zdalnych, zautomatyzowane
usługi płatnicze, 38 bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, dostarczanie wiadomości i danych w drodze
transmisji elektronicznej, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, ogłoszenia elektroniczne (telekomunikacja),
przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu,
telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane
z telekomunikacją, przesyłanie informacji drogą on-line, komunikacja przez terminale komputerowe, usługi telefonii komórkowej, 42 instalacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
opracowywanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, programowanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego.
(210) 469913
(220) 2017 04 03
(731) KOWALCZYK JERZY, Siemień
(540) EKO SZOPA

(531) 05.03.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła lecznicze, 20 pościel oprócz bielizny pościelowej, poduszki.
(210) 469920
(220) 2017 04 03
(731) KOCHANEK ANDRZEJ 4VALUE, Warszawa
(540) STOP LOOKaround GO!

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw.
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(210) 469922
(220) 2017 04 03
(731) KLUCZKA AGNIESZKA, Bydgoszcz
(540) ALEXIS UNRAU

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki
upiększające, preparaty do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zestawy kosmetyków,
dezodoranty, antyperspiranty, bazy do perfum kwiatowych,
olejki aromatyczne, esencje eteryczne, balsamy, woda kolońska, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe, błyszczyki, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, kremy, preparaty
do pielęgnacji paznokci, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, ołówki (kredki) kosmetyczne, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prostowania włosów, szampony, szminki, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, produkty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, 14 akcesoria do wyrobu
biżuterii, koraliki do robienia biżuterii, biżuteria, biżuteria komórkowa, bransoletki, breloczki, broszki, kolczyki, łańcuszki,
medale, medaliony, naszyjniki, obrączki, zegarki, chronografy,
koperty do zegarków, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, szpilki ozdobne, figurki z metali
szlachetnych, bursztyn, perły, diamenty, platyna, srebro, złoto,
metale szlachetne, kamienie szlachetne, metale półszlachetne, kamienie półszlachetne, pudełka na biżuterię, etui na biżuterię, 18 torby podróżne, plecaki, portfele, portmonetki,
teczki, torby, tornistry, torebki, walizki, wizytowniki, aktówki,
etui na klucze, futra, komplety podróżne, obroże dla zwierząt,
opaski skórzane, parasole, parasolki, paski skórzane, torby plażowe, 20 meble, fotele, gabloty, kanapy, komody, kredensy,
krzesła, szafki, szafy, leżaki, lustra, lusterka, ławy, łóżka, ramy
do obrazów, parawany, podnóżki, półki, pulpity, regały, sofy,
taborety, toaletki, haki do zasłon, karnisze do zasłon, sznury
do zasłon, kosze niemetalowe, wieszaki stojące na odzież,
wieszaki na ubrania, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma, podpory pod książki, stojaki na ręczniki, klamki do drzwi niemetalowe, osprzęt do drzwi niemetalowy, poduszki, poduszki dla
zwierząt domowych, pokrowce na odzież, 24 pościel, bielizna pościelowa, prześcieradła, bielizna stołowa, ceraty, firanki, zasłony, nakrycia na łóżka, narzuty na łóżka, obrusy na stół,
pledy, pokrowce na poduszki, poszewki, poszewki na poduszki, ręczniki tekstylne, serwetki tekstylne, koce, 25 apaszki,chusty, fulary, krawaty, poszetki, szale, szaliki, szelki, bielizna
osobista, staniki, biustonosze, halki, kostiumy kąpielowe, legginsy, majtki, pasy do pończoch, piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, skarpetki, szlafroki, nakrycia głowy, czapki,
kapelusze, obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe,
espadryle, buty, półbuty, sandały, odzież, okrycia wierzchnie,
futra, garnitury, getry, gorsety, kombinezony, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, kurtki, płaszcze, prochowce, rękawiczki,
spodnie, spódnice, stroje plażowe, sukienki, swetry, t-shirty,
paski, 35 handel detaliczny i hurtowy prowadzony za pośrednictwem sklepu stacjonarnego, hurtowni oraz sklepu
internetowego następujących towarów: kosmetyków, preparatów kosmetycznych, kosmetyków upiększających, prepara-
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tów do celów kosmetycznych, preparatów kosmetycznych
do pielęgnacji skóry, zestawów kosmetyków, dezodorantów,
antyperspirantów, baz do perfum kwiatowych, olejków aromatycznych, esencji eterycznych, balsamów, wód kolońskich, olejków do celów kosmetycznych, olejków do celów
perfumeryjnych, olejków toaletowych, produktów perfumeryjnych, perfum, wód toaletowych, błyszczyków. maseczek
kosmetycznych, mleczek kosmetycznych, mydeł, odżywek
do włosów, kremów, preparatów do pielęgnacji paznokci,
lotonów do celów kosmetycznych, preparatów do makijażu,
ołówków (kredek) kosmetycznych, ołówków do brwi, płynów do pielęgnacji włosów, pomadek do ust, pomad do celów kosmetycznych, preparatów do opalania, preparatów
do ochrony przeciwsłonecznej, preparatów do prostowania
włosów, szamponów, szminek, talku kosmetycznego, toników kosmetycznych, tuszów do rzęs, wazeliny kosmetycznej, farb do włosów, produktów kosmetycznych do kąpieli,
preparatów do depilacji, soli do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, preparatów kosmetycznych do kąpieli, akcesoriów
do wyrobu biżuterii, koralików do robienia biżuterii, biżuterii,
biżuterii komórkowej, bransoletek, breloczków, broszek, kolczyków, łańcuszków, medali, medalionów, naszyjników, obrączek, zegarków, chronografów, kopert do zegarków, spinek
do krawatów, szpilek do krawatów, spinek do mankietów,
szpilek ozdobnych, figurek z metali szlachetnych, bursztynu,
pereł, diamentów, platyny, srebra, złota, metali szlachetnych,
kamieni szlachetnych, metali półszlachetnych, kamieni półszlachetnych, pudełek na biżuterię, etui na biżuterię, toreb
podróżnych, plecaków, portfeli, portmonetek, teczek, toreb,
tornistrów, torebek, walizek, wizytowników, aktówek, etui
na klucze, futer, kompletów podróżnych, obroży dla zwierząt,
opasek skórzanych, parasoli, parasolek, pasków skórzanych,
toreb plażowych, mebli, foteli, gablot, kanap, komód, kredensów, krzeseł, szafek, szaf, leżaków, luster, lusterek, ław, łóżek,
ram do obrazów, parawanów, podnóżków, półek, pulpitów,
regałów, sof. taboretów, toaletek, haków do zasłon, karniszów do zasłon, sznurów do zasłon, koszy niemetalowych,
wieszaków stojących na odzież, wieszaków na ubrania, pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, stojaków
do butelek, stojaków na czasopisma, podpór pod książki, stojaków na ręczniki, klamek do drzwi niemetalowych, osprzętu
do drzwi niemetalowego, poduszek, poduszek dla zwierząt
domowych, pokrowców na odzież, pościeli, bielizny pościelowej, prześcieradeł, bielizny stołowej, cerat, firanek, zasłon,
nakryć na łóżka, narzut na łóżka, obrusów na stoły, pledów,
pokrowców na poduszki, poszewek, poszewek na poduszki,
ręczników tekstylne, serwetek tekstylnych, koców, apaszek,
chust, fularów, krawatów, poszetek, szali, szalików, szelek,
bielizny osobistej, staników, biustonoszy, halek, kostiumów
kąpielowych, legginsów, majtek, pasów do pończoch, piżam,
podkoszulków, pończoch, rajstop, skarpetek, szlafroków, nakryć głowy, czapek, kapeluszy, obuwia, obuwia sportowego,
obuwia plażowego, espadryli, butów, półbutów, sandałów,
odzieży, okryć wierzchnich, futer, garniturów, getrów, gorsetów, kombinezonów, koszul, koszul z krótkimi rękawami,
kurtek, płaszczy, prochowców, rękawiczek, spodni, spódnic,
strojów plażowych, sukienek, swetrów, t-shirtów, pasków,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, udzielanie
informacji i porad konsumentom, kolportaż próbek, reklama, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
doradztwo w zakresie zarządzania działalności gospodarczą,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, public relations, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
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dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, edukacja, instruktaże, publikowanie
książek.
(210) 469929
(220) 2017 04 03
(731) BOROWIEC KRZYSZTOF, Ksawerów
(540) Morowo
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bandany, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy sportowe, bojówki, buty do biegania, buty do jazdy
na rowerze, buty do trekkingu, buty do wody, buty do wspinaczki, buty marynarskie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty zimowe,
chusty na głowę, ciepłe kurtki robocze, czapki i czapeczki
sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki żołnierskie, dresy
wiatroszczelne, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, getry, grube kurtki, gumiaki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kalosze, kamizelki, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kapelusze, kaszkiety, kołnierze, kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, kominiarki, koszule codzienne,
koszule sportowe, koszule z długimi rękawami, koszulki bez
rękawów, koszulki polo, krótkie spodnie, kurtki dwustronne,
kurtki kamuflażowe, kurtki myśliwskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki rybackie,
kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie,
męskie apaszki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia,
obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie na polowania, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie robocze, ocieplacze, odzież dla
chłopców, odzież dziewczęca, odzież męska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
treningowa, odzież wiatroszczelna, odzież wojskowa z khaki, opaski na głowę, opaski na szyję [części odzieży], opaski
przeciwpotne, paski, peleryny [płaszcze], pulowery, rękawice
kamuflażowe, rękawiczki, skarpety termoaktywne, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie kamuflażowe, spodnie myśliwskie, spodnie wiatroszczelne, stroje dla druhen, stroje
przeciwdeszczowe, stroje sportowe, sukienki druhen, szale
i chusty na głowę, szkockie berety, szorty, T-shirty z krótkim
rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, wiatrówki, wkładki do obuwia, wygodne luźne spodnie, 35 usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
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469934
(220) 2017 04 03
ALFACO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ALFACO member of CAREL group CAREL
(210)
(731)

(531) 01.15.17, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 zawory [inne niż części maszyn] metalowe,
metalowe przewody grzewcze, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody klimatyzacyjne metalowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody
metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, 7 sprężarki, sprężarki elektryczne, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne,
sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe,
sprężarki osiowe, sprężarki [maszyny], sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych,
sprężarki do osuszania maszyn, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, sprężarki do urządzeń do uzdatniania powietrza,
skraplacze powietrzne, chłodnice do silników, filtry do maszyn, regulatory prędkości obrotów silnika, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, regulatory
prędkości obrotowej [mechaniczne] do maszyn, silników i silników elektrycznych, instalacje do przenoszenia poprzez
ssanie, skraplacze chłodnicze, skraplacze chłodzone powietrzem, zawory, zawory [części maszyn], zawory do pomp,
zawory sterujące do pomp, zawory klapowe [części maszyn],
zawory ssące do sprężarek gazu, zawory ssące do sprężarek powietrza, zawory przełączające sterowane sprężonym
powietrzem, regulatory [zawory] jako części maszyn, separatory wody [maszyny], dmuchawy do sprężania, usuwania
i transportu gazów, wymienniki ciepła [części maszyn], wentylatory do silników, wentylatory będące częściami maszyn,
9 sprężarki [elektryczne lub elektroniczne podzespoły], zawory elektromagnetyczne, zawory termostatyczne, zawory
sterowane solenoidami, elektryczne zawory regulujące, zawory elektromagnetyczne [przełączniki], urządzenia sterujące oświetleniem, sterowniki programowalne, sterowniki
oprogramowania, sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
sterowniki komunikacyjne, zdalne sterowniki zaworów automatycznych, sterowniki elektryczne, elektryczne sterowniki
zaworów automatycznych, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki
wilgotności, czujniki ciepła, 11 zawory parowe, zawory kulowe, zawory termostatyczne, zawory do klimatyzatorów, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], wymienniki
ciepła, płaszczowe wymienniki ciepła, wymienniki ciepła
do celów centralnego ogrzewania, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia
wody, agregaty klimatyzacyjne, rekuperatory do wstępnego
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, aparatura
i instalacje chłodnicze, kondensatory chłodnicze, urządze-
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nia chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje
chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje
chłodnicze do zamrażania, instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, lady chłodnicze, lady chłodnicze na żywność,
chłodnicze lady, elementy chłodnicze, kontenery chłodnicze,
szafy chłodnicze, parowniki, parowniki chłodnicze, parowniki do klimatyzatorów, maszyny chłodnicze, instalacje nawilżające powietrze, instalacje filtrujące powietrze, urządzenia
oczyszczające powietrze, wentylatory ssące, wentylatory
osiowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory
do wymienników ciepła, wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory osiowe
do klimatyzacji, schładzania wody (instalacje do -), instalacje do schładzania wody, elementy grzejne, grzejniki wentylatorowe, konwektory [grzejniki], grzejniki przemysłowe,
elektryczne grzejniki wentylatorowe, nawilżacze, nawilżacze
przemysłowe, elektryczne nawilżacze, nawilżacze powietrza,
nawilżacze do pomieszczeń [urządzenia], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze powietrza [inne
niż do celów medycznych], nawilżacze powietrza [zbiorniki
wody do grzejników centralnego ogrzewania], pompy ciepła
do przetwarzania energii, pompy ciepła, oświetlenie ścienne,
oświetlenie elektryczne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
wystawowe, oświetlenie sufitowe, oczyszczacze powietrza,
domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze
powietrza, oczyszczacze powietrza [do użytku domowego],
reagujące na zmiany temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], wężownice
[części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wężownice chłodzące, wężownice będące częściami
instalacji grzewczych, wężownice będące elementami instalacji chłodzących, wężownice grzejne, 17 elastyczne rury
do celów izolacyjnych, elastyczne rury wężowe z tworzyw
sztucznych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia
materiałów płynnych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
42 projektowanie ogrzewania, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie oprogramowania sterowników,
opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników.
(210) 469935
(220) 2017 04 03
(731) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) e Meteo LOG

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rejestrator danych, 38 transmisja danych
i nadawanie danych, 42 gromadzenie informacji związanych
z meteorologią.
(210) 469936
(220) 2017 04 03
(731) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) e Hydro LOG
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rejestrator danych, 38 transmisja danych
i nadawanie danych, 42 gromadzenie informacji związanych
z hydrologią.
(210) 469937
(220) 2017 04 03
(731) DUNIEC ARKADIUSZ AJDO PHARMA, Podgórzyn
(540) Travikur
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lecznicze
wyciągi ziołowe do celów medycznych, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, leki wzmacniające, leki ziołowe, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób żołądkowo - jelitowych, preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń metabolicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty
żołądkowo - jelitowe, środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, środki farmaceutyczne działające na metabolizm, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki
ułatwiające trawienie, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe,
tabletki wspomagające odchudzanie, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych.
(210) 469938
(220) 2017 04 03
(731) TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) Hydrowskaz.pl

(531) 17.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, 38 zapewnienie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(210) 469939
(220) 2017 04 03
(731) BOROWIEC KRZYSZTOF, Ksawerów
(540) MOROWO

Nr ZT21/2017

cze, czapki i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia głowy],
czapki żołnierskie, dresy wiatroszczelne, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, getry, grube
kurtki, gumiaki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kalosze,
kamizelki, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki
kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kapelusze, kaszkiety,
kołnierze, kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe,
kominiarki, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule
z długimi rękawami, koszulki bez rękawów, koszulki polo,
krótkie spodnie, kurtki dwustronne, kurtki kamuflażowe,
kurtki myśliwskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki rybackie, kurtki sportowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, męskie apaszki,
mundurki szkolne, mundury, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie
dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie robocze, ocieplacze, odzież dla chłopców,
odzież dziewczęca, odzież męska, odzież nieprzemakalna,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież treningowa, odzież wiatroszczelna, odzież wojskowa z khaki, opaski na głowę, opaski na szyję [części odzieży], opaski przeciwpotne, paski, peleryny [płaszcze], pulowery, rękawice
kamuflażowe, rękawiczki, skarpety termoaktywne, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie kamuflażowe, spodnie myśliwskie, spodnie wiatroszczelne, stroje dla druhen, stroje
przeciwdeszczowe, stroje sportowe, sukienki druhen, szale
i chusty na głowę, szkockie berety, szorty, T-shirty z krótkim
rękawem, termoaktywne nakrycia głowy, wiatrówki, wkładki do obuwia, wygodne luźne spodnie, 35 usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych.
469940
(220) 2017 04 03
JOINT PERIPHERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) JOINT PERIPHERALS
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany, bandany na szyję, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna funkcjonalna, bielizna
termoaktywna, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy sportowe, bojówki, buty do biegania, buty
do jazdy na rowerze, buty do trekkingu, buty do wody,
buty do wspinaczki, buty marynarskie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do
chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty zimowe, chusty na głowę, ciepłe kurtki robo-

(531) 01.15.11, 18.05.03, 27.05.01
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne - drony,
39 wynajem statków powietrznych, 42 usługi w zakresie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
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(210) 469946
(220) 2017 04 03
(731) MATRACKI ROBERT MAGDA, Kraków
(540) VISION INTERNATIONAL INC.

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów
przewożonych drogą morską, usługi w zakresie konsultacji
związanych z finansowaniem przewozu towarów, zawieranie ubezpieczeń transportowych, 39 spedycja, spedycja
ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą lądową, spedycja pomiędzy portami morskimi, pośrednictwo frachtowe,
usługi maklerstwa frachtowego, obsługa ładunków i usługi
frachtowe, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, logistyka transportu, transport, transport lądowy, transport ładunków, transport morski, transport
wodny, transport drogowy, transport lotniczy, transport powietrzny, transport towarów, transport samochodowy, transport statkami, transport paczek, organizowanie transportu,
maklerstwo transportowe, usługi transportowe, transport
drogowy ładunków, transport samochodami ciężarowymi,
transport ładunków statkiem, transport towarów statkiem,
usługi transportu drogowego, usługi transportu ładunków,
usługi pośrednictwa transportowego, transport ładunku
drogą lądową, usługi transportu drogowego ładunków, odbiór transport i dostawa towarów, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków,
usługi przewozu, usługi przewoźnika, przewóz samochodami ciężarowymi, fracht [przewóz towarów], usługi przewozu
ładunków, usługi przewozowe towarów, usługi przewozu
drogowego kontenerów, przechowywanie ładunku przed
przewozem, usługi przewozu towarów drogą morską, usługi
informacyjne w zakresie przewozu ładunku, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie].
469951
(220) 2017 04 04
AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) UONE
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki
do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabar-

(210)
(731)
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dyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie],
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki,
legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce
[odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski
na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież],
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia,
narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie
wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia,
opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież],pasy do obuwia łączące podeszwę
z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki,
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy,
szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy do spodni pod stopy,
togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze, 28 amunicja do broni paintballowej
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty
do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe],
bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe],
broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe,
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę,
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki,
gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony
wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo,
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karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier,
kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie,
konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka
dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe],
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa,
przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria
golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych,
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice
do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki
do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze
[tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki
[artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki
tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek
surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki
do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla
sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców,
sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny,
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek
windsurfingowych, tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe,
układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier,
urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów
w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania, urządzenia
zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski,
wędki, wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące
karuzele dla dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki
do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
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do
składania
[zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali.
469953
(220) 2017 04 04
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) Nasze Ogrody

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, mieszanki nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża
hodowlane dla roślin, torf do uprawy nasion, 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów ogrodniczych.
(210) 469957
(220) 2017 04 04
(731) MARY KAY INC., Addison, US
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty niemedyczne do pielęgnacji skóry, produkty toaletowe niemedyczne, produkty
zapachowe do użytku osobistego.
(210) 469959
(220) 2017 04 04
(731) MARY KAY INC., Addison, US
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 16 druki, papier i karton, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, materiały klejące
do stosowania w gospodarstwie domowym, materiały dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne z wyłączeniem urządzeń, materiały z tworzywa sztucznego do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego.
(210) 469960
(220) 2017 04 04
(731) MARY KAY INC., Addison, US
(540) CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, publikacja elektronicznych książek i dzienników on-line, publikacja tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
udostępnianie on-line publikacji elektronicznych nie do pobrania, wydawanie taśm z nagraniami wideo, wypożyczanie
zabawek, wypożyczanie sprzętu do gier, organizowanie konkursów piękności, organizowania i prowadzenie działalności
szkoleniowej i rozrywkowej, zapewnianie szkoleń i warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji biznesowych, usługi publikowania książek,
przygotowywanie i organizowanie konkursów i zawodów
edukacyjnych, organizowanie zakładów pieniężnych.
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469966
(220) 2017 04 04
ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) AUTOSATNET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania,
oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór), urządzenia i oprogramowanie
do przetwarzania danych i informacji, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki
elektroniczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy
do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia
i systemy do rejestracji, przetwarzania, przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa rejestracji
i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, przeprowadzanie badań rynkowych
za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój sprzętu komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(210)
(731)

469967
(220) 2017 04 04
ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) AUTOSAT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania,
oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór), urządzenia i oprogramowanie
do przetwarzania danych i informacji, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki
elektroniczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy
do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia
i systemy do rejestracji, przetwarzania, przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa rejestracji
i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, przeprowadzanie badań rynkowych
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój sprzętu komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
469968
(220) 2017 04 04
ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) AUTOSATMINI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania,
oprogramowanie komputerowe nagrane, systemy i urządzenia do monitorowania za pomocą GPS, rejestratory danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, urządzenia i przyrządy sprawdzające (nadzór), urządzenia i oprogramowanie
do przetwarzania danych i informacji, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, programy multimedialne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze, nadajniki
elektroniczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy
do pomiaru odległości, urządzenia do kontroli przemieszczania się, urządzenia, systemy i centrale alarmowe, urządzenia
i systemy do rejestracji, przetwarzania, przesyłania i odtwarzania danych, dźwięków i obrazów, 35 usługa rejestracji
i przetwarzania informacji i danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, przeprowadzanie badań rynkowych
za pomocą komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, rozwój sprzętu komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(210)
(731)

469980
(220) 2017 04 04
SPARTEZ WENT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Gdańsk
(540) SPARTEZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 23.05.05
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie gier, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne,
do pobrania, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu-
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blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], wyceny handlowe,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, 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
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
powielanie programów komputerowych, prace badawczo
- rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
serwisów społecznościowych on-line.
(210) 469982
(220) 2017 04 04
(731) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWINSKI.COM, Łódź
(540) SHOP DOCTOR

Nr ZT21/2017

(531) 19.01.12, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, metalowe, szkolne,
sklepowe, stojaki, kanapy, fotele, krzesła, lady, regały, szafki, stoiska wystawowe , 35 usługi agencji reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, audyty przedsiębiorstw,
specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, analizy rynku, badania rynku, 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń,
konferencji, kongresów, publikowanie książek, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków (do pobrania), publikowanie tekstów, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, rozrywka.
(210) 469983
(220) 2017 04 04
(731) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWINSKI.COM, Łódź
(540) SKLEPOWE REWOLUCJE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.14, 19.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków
(do pobrania), publikowanie tekstów, usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, rozrywka.
469989
(220) 2017 04 04
SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) superpolisa UBEZPIECZENIA

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
usługi naukowe i technologiczne.
(210) 470001
(220) 2017 04 05
(731) GRONOWSKI RAFAŁ FRANCISZEK, Katowice
(540) DiKO
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(531) 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne.
470004
(220) 2017 04 05
GEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) GEVICES
(510), (511) 9 przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, mierniki elektroniczne,
czujniki i detektory, urządzenia do monitorowania, telewizory, wskaźniki cyfrowe, zegarki inteligentne, urządzenia
do nagrywania, komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, mobilne aplikacje, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, odtwarzacze
dźwięku, digitizery elektroniczne, sprzęt do magazynowania
danych, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
elektroniczne notatniki, elektroniczne organizery, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
elektroniczne urządzenia szyfrujące, urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, telefony, smartfony,
komponenty elektryczne i elektroniczne, obwody elektryczne i obwody drukowane, układy elektroniczne, tranzystory
[elektronika], urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy elektryczne, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, 14 przyrządy do mierzenia czasu, zegarki elektroniczne, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej.
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do przetwarzania
transakcji biznesowych, oprogramowanie komputerowe
dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami
kredytowymi, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, 36 usługi walutowe, handel walutami
i wymiana walut, transakcje wymiany walut, pośrednictwo
walutowe, przewidywanie kursów walutowych, notowania
kursów wymiany walut, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi wymiany walut i doradztwo, informacja
finansowa w postaci kursów walut, dostarczanie informacji
dotyczących kursów wymiany walut, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, handel walutami online
w czasie rzeczywistym, udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji
na temat ceń kursu walut, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą, usługi finansowych
baz danych związane z wymianą walut.
470016
(220) 2017 04 05
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Sieć Otwartych Innowacji
(210)
(731)

470012
(220) 2017 04 05
HENRY JONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mielcarz DUMA PIWOWARÓW POLSKICH
DWÓCH BRACI BROWAR DB
(210)
(731)

(531)

01.15.21, 03.09.01, 01.03.02, 05.03.13, 05.07.02, 11.03.03,
11.03.02, 11.03.99, 26.01.05, 26.01.20, 01.01.03, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15, 24.15.02, 26.11.03
(510), (511) 32 piwo.
470013
(220) 2017 04 05
QUANTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) QUANTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do technologii biznesowych,

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje, broszury, informatory, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, druki, czasopisma, materiały
do korespondencji, ulotki, materiały promocyjne, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, marketing, w tym marketing internetowy,
36 udzielanie grantów, usługi w zakresie dotacji finansowych,
zarządzanie i dysponowanie funduszami przeznaczonymi
na rozwój gospodarki, 38 zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, elektroniczna wymiana i przesyłanie
wiadomości i informacji za pomocą platformy internetowej,
umożliwianie dostępu do informacji w Internecie, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i organizowanie i organizowanie i prowadzenie sympozjów, prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikacja elektroniczna online książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi doradcze
w dziedzinie transferu technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi eksperckie i inżynierskie w zakresie
ocen.
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470019
(220) 2017 04 05
DEIMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pigża
(540) DEIMIC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sterowniki elektryczne.
470023
(220) 2017 04 05
EDUNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FEJSBINARIUM
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia edukacyjne.
(210)
(731)

470029
(220) 2017 04 05
WIPERAPP EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) WIPERAPP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, kodowane karty
dostępu do oprogramowania komputerowego, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania
w urządzeniach elektronicznych, pakiety oprogramowania,
pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, sterowniki oprogramowania,
sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, zestawy narzędzi do rozwoju
oprogramowania (SDK), zintegrowane pakiety oprogramowania, nośniki magnetyczne do oprogramowania, platformy
magnetyczne do oprogramowania, zintegrowane pakiety
oprogramowania komputerowego do automatyzacji laboratoriów, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej
na dyskietkach lub płytach CD-ROM, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, taśmy magnetyczne do zapamiętywania programów oprogramowania, aplikacje komputerowe do pobrania, bezprzewodowe peryferia komputerowe, czyste dyski
komputerowe, drukarki komputerowe, dyski komputerowe,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne
programy komputerowe dla dzieci, grafiki komputerowe
do pobrania, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
interaktywne multimedialne programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, czyste komputerowe taśmy magnetyczne, czyste dyskietki komputerowe, chipy
komputerowe, chipsety komputerowe, bufory komputerowe, aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo do sa-
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mochodu, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania,
automatycznym parkowaniem pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt komputerowy] sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania,
komputerowe systemy operacyjne, dyski optyczne zapisane,
dyski wstępnie zaprogramowane, nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane dyski, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, dyski optyczne z muzyką, nagrane dyski wideo,
dyski gier komputerowych, cyfrowe dyski audio, czyste dyski
do nagrywania, czyste dyski magnetyczne, czyste dyski
twarde do komputerów, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski
CD z danymi, dyski czyste, dyski do przechowywania danych,
dyski do rejestrowania dźwięku, dyski holograficzne, dyski
kompaktowe audio, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski
magnetyczne, dyski magnetooptyczne, dyski miękkie [dyskietki], dyski optyczne, dyski optyczne [LD], dyski optyczne
[LD] do przechowywania muzyki, dyski optyczne niezapisane, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski twarde, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), magnetyczne dyski
twarde, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, komputerowe bazy danych, komputerowe mapy cyfrowe, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki danych, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, interaktywne programy gier
komputerowych, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, nagrane programy gier komputerowych, oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych,
oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, kartridże do gier komputerowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do gier
wideo [oprogramowanie], oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone
do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do gier
komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie do gier
komputerowych do użycia w grach interaktywnych on-line,
oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, ładowalne
programy gier komputerowych, elektroniczne bazy danych,
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy
danych lub Internetu, komputery, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery przenośne [podręczne], netbooki [komputery], oprogramowanie komputerowe, które
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie
do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych
do pobrania z Internetu [oprogramowanie], 35 udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie porad dotyczących
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produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, elektroniczne przetwarzanie zamówień, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
online z komputerowej bazy danych lub Internetu, promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 42 hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting obiektów internetowych
online dla osób trzecich, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania
do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting portali internetowych,
hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć
cyfrowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby
stron internetowych, hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, hosting stron internetowych, hosting
spersonalizowanych stron internetowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali ebiznesowych, projektowanie portali sieciowych, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja
oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja programów komputerowych,
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aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja
stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, badania dotyczące programów
komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania nad oprogramowaniem
komputerowym, badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania
projektowe związane z oprogramowaniem, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie i projektowanie
cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu komputerowego
do gier komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie opracowywanie architektury
sprzętu komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego, projektowanie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, projektowanie sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu
do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne
protokoły, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie
sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu
komputerowego na zamówienie, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie
plików audio, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych,
elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, dzierżawa urządzeń komputerowych,
wypożyczanie komputerów, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
zabezpieczania danych, wynajem dostępu do komputerów,
wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wynajem komputerów, wynajem urządzeń peryferyjnych
do komputerów, wynajmowanie serwerów baz danych
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie komputerów
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do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego
sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne dotyczące
obsługi komputerów, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo
w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych,
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, badania i doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, komputerowe planowanie awaryjne (DRP),
odzyskiwanie danych komputerowych, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, odbudowa
baz danych na rzecz innych, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed
nielegalnym dostępem do sieci, usługi komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi monitorowania
systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów transmisji danych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów komputerowych,
usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, usługi w zakresie ochrony przed
spamem, usługi w, zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, usługi w zakresie odzyskiwania
danych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych,
dekodowanie danych, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie muzyki cyfrowej,
kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa komputerowych danych, powielanie programów komputerowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, powielanie oprogramowania komputerowego, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych
na inne formy treści cyfrowych, konwersja tekstu na format
cyfrowy, powielanie programów komputerowych, transfer
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danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie
informacji, wiadomości i danych, szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, usługi artystów grafików, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo projektowe,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, programowanie spersonalizowanych stron
internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych.
(210) 470030
(220) 2017 04 05
(731) NGUYEN THI HANH, Jabłonowo
(540) ST. Léon’f

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
(210) 470032
(220) 2017 04 05
(731) NGUYEN THI HANH, Jabłonowo
(540) SAROL JEANS

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 470033
(220) 2017 04 05
(731) FUNDACJA CENTAURUS, Wrocław
(540) eko klub

(531) 26.02.07, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputrowe, 16 papier karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach: druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe ( z wyjątkiem aparatów ), afisze,
plakaty, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania,
obwoluty i okładki papierowe na dokumenty, segregatory
na dokumenty, materiały drukowane, emblematy, pieczęcie
papierowe, plansze i płytki grawerskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, oprawy na luźne kartki, koperty,
książki, zakładki do książek, papier do pisania listów, notatniki,
notesy podręczne, noże do papieru, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, opakowania
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z papieru lub tektury, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, przyciski do papieru, artykuły papiernicze,
przybory do pisania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
25 bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, garnitury,
kamizelki, karczki koszul, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony,
koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, legginsy, marynarki, mundury, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, odzież
wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pulowery, spodnie, koszulki sportowe, swetry, trykoty, T-shirty,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania
rynku mediów i reklamy, 38 usługi w zakresie agencji informatycznej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych -Internetu, 41 usługi w zakresie rozrywki:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych dźwiękowych,
usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze-publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi
w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji
telewizyjnej i filmowej, 42 usługi w zakresie administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji dotyczących własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
(210) 470036
(220) 2017 04 05
(731) FUNDACJA CENTAURUS, Wrocław
(540) FUNDACJA CENTAURUS

(531) 04.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach: druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe ( z wyjątkiem aparatów ), afisze,
plakaty, albumy, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania,
obwoluty i okładki papierowe na dokumenty, segregatory
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na dokumenty, materiały drukowane, emblematy, pieczęcie
papierowe, plansze i płytki grawerskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, oprawy na luźne kartki, koperty,
książki, zakładki do książek, papier do pisania listów, notatniki,
notesy podręczne, noże do papieru, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, opakowania
z papieru lub tektury, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, przyciski do papieru, artykuły papiernicze,
przybory do pisania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
25 bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, garnitury,
kamizelki, karczki koszul, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony,
koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, legginsy, marynarki, mundury, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa, odzież
wodoodporna, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, pulowery, spodnie, koszulki sportowe, swetry, trykoty, T-shirty,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania
rynku mediów i reklamy, 38 usługi w zakresie agencji informatycznej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych -Internetu, 41 usługi w zakresie rozrywki:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, usługi w zakresie nauczania, usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych dźwiękowych,
usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze-publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi
w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji
telewizyjnej i filmowej, 42 usługi w zakresie administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji dotyczących własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
(210) 470044
(220) 2017 04 05
(731) SETHI RASHU, Bochnia
(540) 99groszy
(510), (511) 35 sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu
detalicznego związane z komputerami, które można nosić
na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego
związane z pobieranymi plikami muzycznymi, usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie
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żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi
handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego.
(210) 470056
(220) 2017 04 05
(731) MAZUR SŁAWOMIR JANUSZ, Wrocław
(540) MISS BUM BUM POLSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 09.01.07, 26.13.25
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności.
(210) 470064
(220) 2017 04 06
(731) SANIEWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) BULFA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 24.09.02
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 44 opieka nad zwierzętami, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, zabiegi higieniczne dla zwierząt, usługi
weterynaryjne, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
470067
(220) 2017 04 06
PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) kolagenki świętokrzyskie
(510), (511) 29 wyroby na bazie mięsa, parówki.
(210)
(731)

(210)
(731)

470071
(220) 2017 04 06
MGBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) BNF
(510), (511) 35 sprzedaż danych, sprzedaż baz danych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie informacji handlowych
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz
danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania danych, analiza
danych biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych
danych statystycznych, usługi zarządzania bazami danych,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, kompilacja danych statystycznych dotyczących
przedsiębiorstw, usługi w zakresie marketingu baz danych,
tworzenie komputerowych baz danych, systematyzowanie
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, prowadzenie
badań marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych.
(210) 470074
(220) 2017 04 06
(731) FROŃ NORBERT PIOTR, Warszawa
(540) Upolujemy Przyszłość...
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług zawarte w tej
klasie.
470076
(220) 2017 04 06
MGBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BNF
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż danych, sprzedaż baz danych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie informacji handlowych
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz
danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub internetu, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania danych, analiza
danych biznesowych, dostarczanie skomputeryzowanych
danych statystycznych, usługi zarządzania bazami danych,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, kompilacja danych statystycznych dotyczących
przedsiębiorstw, usługi w zakresie marketingu baz danych,
tworzenie komputerowych baz danych, systematyzowanie
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzo-
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wane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, prowadzenie
badań marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych.

(210) 470097
(731) SANOFI, Paryż, FR
(540)

Nr ZT21/2017
(220) 2017 04 06

(210) 470077
(220) 2017 04 06
(731) KUC KRZYSZTOF FIRMA REKLAMOWA KUC, Kraków
(540) KUC firma reklamowa

(531) 26.01.06, 26.01.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, suplementy żywnościowe.

(531) 03.03.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie opracowania i realizacji kampanii reklamowych, badania rynku, badań marketingowych,
opracowania i realizacji strategii reklamy i promocji, promocji sprzedaży, promocji targowej, usług reklamowych oraz
doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia seminariów, sympozjów, konferencji i szkoleń
w zakresie marketingu i promocji sprzedaży, 42 usługi w zakresie projektowania opakowań.

470099
(220) 2017 04 06
British American Tobacco Switzerland S.A.,
Boncourt, CH
(540) PARISIENNE Superpack

(210)
(731)

470078
(220) 2017 04 06
PLUS COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLUS COMMUNICATION
(510), (511) 35 kreowanie wizerunku publicznego firmy, instytucji, osoby (public relations), służby informacyjne, reklama, sondaże i badania opinii publicznej, badanie rynku.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.20
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy lub przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
elektroniczne do podgrzewania papierosów i tytoniu oraz
części takich urządzeń.

470096
(220) 2017 04 06
British American Tobacco Switzerland S.A.,
Boncourt, CH
(540) PARISIENNE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.20
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy lub przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
elektroniczne do podgrzewania papierosów i tytoniu oraz
części takich urządzeń.

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, leki dla ludzi, teki 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, herba-

(210)
(731)

(210)
(731)

470101
(220) 2017 04 06
AVVLO INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) AVVLO POLSKI INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
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ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
470102
(220) 2017 04 06
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) RYSKIE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210)
(731)

470104
(220) 2017 04 06
BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI, ADAMCZEWSKA
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) BCLA Bisiorek Cieśliński Adamczewska
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.06
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne, czasopisma prawnicze, drukowane dodatki do gazet, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne
i edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, kalendarze,
monografie, notesy, notatniki, obwoluty na dokumenty, papier
do korespondencji, publikacje edukacyjne, raporty, wizytówki,
35 analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analiza zarządzania w biznesie, badania dla
celów działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, sporządzanie raportów handlowych, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
41 organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, kongresów i wykładów, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń, 45 badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie własności intelektualnej, mediacje,
sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi adwokackie, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne, usługi
radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych.
470105
(220) 2017 04 06
BCLA BISIOREK, CIEŚLIŃSKI, ADAMCZEWSKA
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) BCLA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.06
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne, czasopisma prawnicze, drukowane dodatki do gazet, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne
i edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, kalendarze,
monografie, notesy, notatniki, obwoluty na dokumenty, papier
do korespondencji, publikacje edukacyjne, raporty, wizytówki,
35 analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analiza zarządzania w biznesie, badania dla celów działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania
informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, sporządzanie raportów handlowych, usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, kongresów i wykładów,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, 45 badania
prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie własności intelektualnej, mediacje, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych.
470110
(220) 2017 04 06
PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Dominika

(210)
(731)

(531)

03.13.01, 25.01.05, 25.01.18, 25.03.25, 25.07.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 28 lalki, domki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, meble do domków dla lalek, pokoiki dla lalek, zestawy zabawkowe dla lalek,
łóżka dla lalek, butelki do karmienia lalek, biżuteria dla lalek,
wózki dla lalek, nakrycia głowy dla lalek, buty dla lalek, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, maski
na twarz będące zabawkami, biżuteria zabawkowa, zestawy
do zabawy, imitacje artykułów toaletowych będące zabawkami, różdżki do zabawy, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], pompony dla cheerleaderek, figurki zabawkowe
z ruchomymi elementami, figurki zabawkowe z możliwością
przekształcania w różne kształty, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki do zabawy, modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych, zestawy zabawkowe do figurek
akcji, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, zabawki sprzedawane w formie zestawów.
(210) 470126
(220) 2017 04 06
(731) PUNDZIS DOROTA F.H.U. MULTIGRA, Dobrzewino
(540) SŁONIK BALONIK
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(531)

03.02.01, 03.02.03, 03.02.24, 03.02.28, 21.01.16, 21.01.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki
pod szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 zabawki, gry
planszowe, 41 publikowanie książek, nauczanie początkowe.
(210) 470127
(220) 2017 04 06
(731) PUNDZIS DOROTA F.H.U. MULTIGRA, Dobrzewino
(540) MULTIGRA MG

(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki
pod szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, zabawki,
41 publikowanie książek, nauczanie indywidualne.
(210) 470128
(220) 2017 04 06
(731) Pundzis Piotr Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno
(540) SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA POLECA

(531)

03.07.05, 03.07.24, 03.07.25, 05.11.05, 21.01.16, 26.01.04,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 karty, katalogi, zakładki do książek, podkładki
pod szklanki wykonane z papieru lub tektury, 28 gry towarzyskie, zabawki, gry planszowe, 41 publikowanie książek,
nauczanie początkowe.
470129
(220) 2017 04 06
POK SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PROGRAM OCHRONY PRZEDSIĘBIORCÓW

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje Informacji handlowej, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i doradz-
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two specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej,
informacje o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
ekspertyzy w dziedzinie wydolności przedsiębiorstw, bazy
danych, gromadzenie informacji o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach, udostępnianie informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz z innych organów rejestrujących przedsiębiorców, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, kompleksowe zarządzanie plikami, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
opinie, sondaże, pomoc przedsiębiorstwom w działalności
gospodarczej, przemysłowej lub handlowej, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych (CALL
CENTER), agencje public relations, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, kreowanie
wizerunku, wywiad gospodarczy, udostępnianie danych dotyczących wiarygodności płatniczej, zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów.
(210) 470145
(220) 2017 04 07
(731) GAŃKO KRZYSZTOF, Józefów
(540) Etuica

(531) 03.07.16, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria
optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na dyskietki, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe
jako dopasowane oprawki, etui na odtwarzacze MP3, etui
na płyty kompaktowe i płyty DVD, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na smartfony, etui typu Flip Cover
do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych,
etui na urządzenia do magazynowania danych, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, skórzane
etui na tablety, skórzane etui na telefony komórkowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, galanteria, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, etui z imitacji skóry, etui do kart kredytowych,
etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety
okresowe, etui na karty jako wyroby skórzane, etui na klucze,
etui na krawaty, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, futerały w postaci etui na klucze, portfele wraz z etui na karty,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: etui na szminkę, etui na maszynki do golenia, etui na okulary, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów,
etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze
mediów, etui na dyskietki, etui na kalkulatory podręczne, etui
na karty kredytowe jako dopasowane oprawki, etui na odtwarzacze MP3, etui na płyty kompaktowe i płyty DVD, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, etui na smartfony, etui
typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów
komórkowych, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, przeno-
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śne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, skórzane etui na tablety, skórzane etui na telefony
komórkowe, etui do zegarków i zegarów, etui na materiały
zegarmistrzowskie, etui z metali szlachetnych na artykuły
zegarmistrzowskie, etui z metali szlachetnych na zegarki,
ozdobne etui na zegarki, zwijane etui na biżuterię, etui do notatników, etui na książeczki czekowe, etui na paszporty, etui
na przybory do pisania, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce
i skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, galanteria, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole
i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, etui z imitacji
skóry, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty,
etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty jako
wyroby skórzane, etui na klucze, etui na krawaty, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, futerały w postaci etui na klucze,
portfele wraz z etui na karty, etui na grzebienie, etui na pałeczki, etui na igły, etui na igły, nie z metali szlachetnych,
etui na kije baseballowe, etui na rzutki do gry w darta, etui
transportowe specjalnie zaprojektowane do użytku wraz
z grami przenośnymi, etui do papierosów elektronicznych,
etui na cygara, etui na fajki, nie z metali szlachetnych, etui
na fajki wykonane z metali szlachetnych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowoeksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
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do konserwacji drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki
powierzchniowe do drewna, transparentne materiały wykończeniowe do drewna, materiały do ochrony drewna
[farba], materiały do dekoracji [barwienia] drewna, powłoki w postaci farb do drewna, środki do konserwacji
drewna do ogrodzeń, preparaty do obróbki drewna i jego
konserwacji, 17 lakiery izolacyjne.
(210) 470154
(220) 2017 04 07
(731) MICHAŁ PENA CYFROWENIEBO.PL, Bytom
(540) Speedway.Team
(510), (511) 9 programy komputerowe, w tym gry oraz aplikacje na urządzenia stacjonarne i mobilne.
(210) 470156
(220) 2017 04 07
(731) CENDROWICZ BEATA, Warka
(540) ABC DZIECKA

(210) 470146
(220) 2017 04 07
(731) Zentiva Group, a.s, Praga, CZ
(540) PENLAC
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 470147
(220) 2017 04 07
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) LUMBERJACK

(531) 27.05.01, 05.01.08, 05.01.10, 14.09.10
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(531)

27.05.01, 02.05.02, 02.05.08, 05.01.02, 20.01.05, 05.05.23,
26.04.01, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z zabawkami, odzieżą dziecięcą i niemowlęcą.
obuwiem dziecięcym, wózkami dziecięcymi, częściami i akcesoriami do wózków, akcesoriami do opieki nad niemowlętami, łóżeczkami, materacami i kołyskami dla dzieci, meblami
dziecięcymi.
470157
(220) 2017 04 07
LANG LTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) LANG LTC

(210)
(731)

470153
(220) 2017 04 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry
(540) NORDWOOD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 2 lakiery, lakiery [farby], lakiery do drewna,
lakiery do malowania, lakiery i pokosty, lakiery w postaci powłok, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, lakiery w postaci farb, lakiery [inne niż izolacyjne]
o przezroczystym wykończeniu, bejce do drewna, środki

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia,
prowadzenie centrum językowego, nauczanie przez e- learning, wypożyczanie książek, organizowanie konferencji
edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], szkolenia
edukacyjne.

121

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 470158
(220) 2017 04 07
(731) ZADROŻNY PAWEŁ ŚWIAT FILMU SF, Warszawa
(540) STAR ADVENTURE

27.05.01, 27.05.17, 26.05.01, 23.01.01, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 29.01.15, 01.01.02
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
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(210) 470196
(220) 2017 04 07
(731) YE JIANTING, Wólka Kosowska
(540) SEN MA

(531)

470169
(220) 2017 04 07
ROGOWSKI WŁODZIMIERZ HERMES SHOES,
Warszawa
(540) HERMES-SHOES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 25 obuwie, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
oraz przez Internet obuwia.
(210) 470178
(220) 2017 04 07
(731) NOWAK MACIEJ, Warszawa
(540) SIZE DOES MATTER Big & Proud EST. 2016

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.15
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torby, 25 odzież i obuwie.
(210)
(731)
(540)

470200
(220) 2017 04 08
CENTRUM WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.13, 07.01.08, 26.04.02, 26.04.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
470201
(220) 2017 04 08
CENTRUM WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pałac KULTURY PALACE OF CULTURE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210) 470216
(220) 2017 04 10
(731) BITTNER GRZEGORZ G.B. GASTRO, Śrem
(540) BALTIC STAR
(531) 02.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
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(531) 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sekretarskie świadczone przez hotele,
zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe
hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, zarządzanie
hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich,
usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, 41 usługi rozrywkowe
świadczone przez hotele, usługi szkoleniowe dotyczące
sprzątania hoteli, 43 organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
wycena zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, udzielanie informacji w zakresie
hoteli, usługi hoteli dla zwierząt domowych, wypożyczanie
pokryć podłogowych do hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, wypożyczanie
dekoracyjnych obić ściennych do hoteli, świadczenie usług
przez hotele i motele, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, usługi hotelowe, informacja hotelowa,
rezerwacje hotelowe, hotele dla zwierząt, hotelowe usługi cateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), informacja na temat hoteli, wypożyczanie
ręczników do hoteli, wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie zasłon do hoteli, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, hotele dla zwierząt domowych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu,
usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji
hotelowych.
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(531) 27.01.05, 26.04.03
(510), (511) 30 bagietki, bajgle, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z dżemem,
bułka tarta, bułki, chałwa, chleb i bułki, chleb razowy, chleb
słodowy, chleb wielozbożowy, chleb z przyprawami, chleb
żytni, chrupiące pieczywo, ciasta, ciasto francuskie, croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], gotowe desery [wyroby piekarnicze], kanapki, nadziewany chleb, słodkie bułki, słodkie
bułeczki, zakwas chlebowy, zaczyn, pieczywo zawarte w tej
klasie, 43 kawiarnia, kafeterie [bufety], oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi barowe, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi
w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji.
470241
(220) 2017 04 10
EFENGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Efengaz
(210)
(731)

(531) 27.01.05, 29.01.12, 26.01.06, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
470242
(220) 2017 04 10
LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW,
Czersk
(540) Gwarancja 24 m-ce AUTO HERZ 12V Calcium
Technology

(210)
(731)

(531)
(210) 470239
(220) 2017 04 10
(731) MISIEK ALEKSANDRA LOKAL BAKERY, Katowice
(540) LOKAL BAKERY

27.05.01, 27.05.17, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.06, 18.01.09,
17.01.05, 26.01.03
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów,akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, akumulatory samochodowe, amperomierze,
baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, kable rozruchowe do silników.
470251
(220) 2017 04 10
URBANOWICZ TERESA SPORT FASHION MODE,
Wrocław
(540) UH URBANOWICZ-HAFT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 24 obrusy, bielizna stołowa, serwetki tekstylne,
bielizna kielichowa, serwetki haftowane, ozdobne serwetki
z materiału, sztandary haftowane, 25 alby liturgiczne, ornaty,
stuły kapłańskie, stuły haftowe.
(210) 470252
(220) 2017 04 10
(731) BOROWICZ DARIUSZ BORO DYSTRYBUCJA, Tułowice
(540) boro

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.12, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich towarów jak: wyroby piekarnicze i ciastkarskie,
usługi w zakresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia osób
trzecich w zakresie towarów takich jak wyroby piekarnicze
i ciastkarskie usługi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie towarów takich jak wyroby piekarnicze i ciastkarskie.
470254
(220) 2017 04 10
ABZ CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABZ energia
(210)
(731)

Nr ZT21/2017

(210) 470261
(220) 2017 04 10
(731) RYBICKI SEBASTIAN NETKOMP, Bydgoszcz
(540) NETKOMP
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego: modernizowanie sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji
komputerów, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach
komputerów, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
informatycznego, outsourcing usług informatycznych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego: doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz
osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, 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, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(210) 470277
(220) 2017 04 10
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) orange kitty

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, usługi porównywania cen energii, 42 usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej
w budynkach, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, audyt energetyczny, badania w dziedzinie
energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania
naturalnych źródeł energii, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania
systemów energii słonecznej, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania
energii, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie
generowania energii alternatywnych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, profesjonalne
doradztwo związane z zachowaniem energii, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach.

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01,
26.01.16, 19.03.01, 11.03.06, 05.07.11, 03.01.06, 03.01.24
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210) 470279
(220) 2017 04 10
(731) Calleja Sergio, Warszawa
(540) lemonade kitty
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(531)

29.01.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.16,
19.03.01, 11.03.06, 05.07.12, 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210) 470282
(220) 2017 04 10
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GOODIE
(510), (511) 39 organizowanie transportu taksówkowego,
świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport podróżnych taksówką,
pośrednictwo w zakresie transportu, rezerwacja transportu,
usługi w zakresie podróży i biur podróży, rezerwacja biletów
i usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc na podróż,
organizowanie transportu lądowego, morskiego i powietrznego, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 41 usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty
muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na spektakle teatralne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, 43 tymczasowe zakwaterowanie, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi rezerwacji zakwaterowania [time sharej,
usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.
470294
(220) 2017 04 10
REGATTA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) RUSZ SIĘ
(510), (511) 9 okulary, 18 torby, plecaki, 20 śpiwory, karimaty,
22 namioty, 25 odzież, bluzy sportowe, kurtki, koszule, podkoszulki, spodnie, szorty, obuwie, kombinezony bezrękawniki, bielizna termoaktywna, buty sportowe, buty trekingowe,
nakrycia głowy, czapki (nakrycia głowy), kapelusze, chusty
skarpetki, 35 reklama i marketing.

Nr ZT21/2017

przez zagęszczanie wibracyjne, palowanie, usługi budowlane,
budowa systemów odwadniających, budowa fundamentów,
budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, wzmacnianie fundamentów, usługi w zakresie wykopów,
nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów i sieci
rozdzielczych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, budowa
i konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej i związane
z tym doradztwo techniczne, usługi doradcze w zakresie instalacji wodociągowych, cieplnych i gazowych, usługi doradcze
w zakresie systemów kontroli środowiska, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty drogowe,
roboty brukarskie, roboty asfaltowe, roboty ziemne, 42 usługi
inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi doradcze w zakresie geotechniki, planowanie
projektu, planowanie projektów technicznych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi w zakresie planowania technologicznego, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, usługi planowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki i technologii, inspekcja budowlana, nadzór i inspekcja techniczna,
kontrola budowlana i uruchamianie instalacji przemysłowych,
naukowe i techniczne badania.
(210) 470340
(220) 2017 04 11
(731) JAVELL TADEUSZ, Dziwnówek
(540) homelando nieruchomości nad morzem

(210)
(731)

(210) 470331
(220) 2017 04 11
(731) DĄBRZAŁ SEBASTIAN NORRON, Inowrocław
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 37 przygotowywanie terenu pod budowę,
wzmacnianie gruntu, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie elementów wzmacniających, usługi w zakresie
stabilizacji terenu poprzez wykonywanie iniekcji zaprawy murarskiej, usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wykonywanie iniekcji cementu, usługi w zakresie stabilizacji terenu po-

(531) 07.03.11, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 nieruchomości - usługi związane z administrowaniem nieruchomości.
470345
(220) 2017 04 11
LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Hotels Group LARIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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470346
(220) 2017 04 11
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) SPECJAŁ podlaski

(210)
(731)

Nr ZT21/2017

kompleksowe uzupełnienia ubytków włosów, zagęszczanie,
przedłużanie włosów, specjalistyczna pielęgnacja włosów
i skóry głowy, specjalistyczna klinika włosów.
470351
(220) 2017 04 11
KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA
ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) CORNER SECOND HAIR
(210)
(731)

(531)

11.03.01, 11.03.02, 11.03.20, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
470347
(220) 2017 04 11
LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LARIS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)

470350
(220) 2017 04 11
KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA
ROKOKO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) SECOND HAIR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy
sztuczne, włosy do przedłużania, treski z włosów, tupety,
peruczki, treski z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki,
tupety, warkocze z włosów naturalnych i syntetycznych
oraz środki do ich pielęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak środki do pielęgnacji
i czyszczenia włosów, ochrony koloru, stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków włosów, zagęszczenie
włosów, przedłużanie włosów, usługi fryzjerskie związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, zagęszczaniem
i przedłużaniem, 44 salony fryzjerskie , usługi klinik medycznych , salony piękności, implantacja (wszczepianie)
włosów, kompleksowe uzupełnienia ubytków włosów,
zagęszczanie, przedłużanie włosów, specjalistyczna pielęgnacja włosów i skóry głowy, specjalistyczna klinika
włosów.
470383
(220) 2017 04 12
VESTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) COTCHI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania, włosy (treski z -), tupety, peruczki, treski
z włosów, sztuczne włosy, peruki, peruki, tupety, warkocze
z włosów naturalnych i syntetycznych oraz środki do ich pielęgnacji, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak środki do pielęgnacji i czyszczenia włosów, ochrony koloru,
stylizacji, szampony, odżywki, środki specjalistyczne związane z niechirurgicznym uzupełnianiem ubytków włosów, zagęszczenie włosów, przedłużanie włosów, usługi fryzjerskie
związane z pielęgnacją uzupełnień włosów, zagęszczaniem
i przedłużaniem, 44 fryzjerskie (salony -), kliniki (medyczne -)
usługi, piękność (salony -), implantacja (wszczepianie) włosów,

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 organizery osobiste i kieszonkowe, 18 plecaki, plecaki skórzane, torby, torebki, torby skórzane, walizki.
470428
(220) 2017 04 12
RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RANVIT D3
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.

(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

461091, 461105, 466221, 467686, 467800, 467826, 468122, 468453, 469640, 469660, 469741, 469903, 469953

2

461091, 461105, 464697, 466754, 467686, 468122, 469741, 470153

3

465185, 466221, 466459, 466460, 467686, 467717, 468184, 469025, 469026, 469027, 469028, 469029, 469044,
469072, 469210, 469417, 469418, 469636, 469637, 469638, 469642, 469845, 469846, 469854, 469856, 469861,
469922, 469957, 470001, 470350, 470351

4

467686, 468917

5

462977, 464582, 465937, 466221, 466427, 466459, 466460, 466541, 467604, 467605, 467717, 467826, 468088,
468089, 468184, 468239, 468304, 468337, 468407, 468408, 468410, 468411, 468613, 469025, 469026, 469027,
469028, 469029, 469044, 469063, 469132, 469220, 469399, 469417, 469418, 469779, 469780, 469803, 469854,
469856, 469905, 469913, 469937, 470097, 470101, 470146, 470428

6

459461, 466021, 468155, 468156, 468191, 468192, 468473, 469075, 469076, 469078, 469611, 469934

7

462977, 465127, 466247, 467682, 467686, 469278, 469876, 469934

8

462977, 465185, 466021, 466947

9

459461, 462977, 464595, 465127, 466640, 466702, 466740, 466742, 467686, 467776, 467981, 468473, 468496,
468528, 468617, 468620, 468804, 468979, 469072, 469210, 469278, 469465, 469721, 469723, 469726, 469873,
469902, 469909, 469910, 469934, 469935, 469936, 469938, 469966, 469967, 469968, 469980, 470004, 470013,
470019, 470029, 470033, 470036, 470145, 470154, 470242, 470294

10

460268, 462977, 469025, 469026, 469027, 469028, 469029, 469044, 469803

11

459461, 462977, 466051, 466947, 468481, 468483, 468528, 469278, 469381, 469934

12

462977, 465790, 467210, 467211, 467682, 467686, 469278, 469865, 469940, 470004

14

467394, 467395, 467396, 467397, 468979, 469922, 470004, 470196

16

462977, 463036, 465805, 465957, 466251, 466702, 466740, 466742, 466754, 467293, 467686, 467778, 467981,
468052, 468210, 468226, 468496, 468970, 469072, 469208, 469210, 469341, 469721, 469723, 469726, 469869,
469871, 469877, 469902, 469909, 469959, 470016, 470033, 470036, 470104, 470105, 470126, 470127, 470128,
470383

17

461091, 461105, 464697, 466251, 469741, 469934, 470153

18

468210, 468496, 469871, 469877, 469922, 470064, 470145, 470196, 470294, 470383

19

461091, 461105, 464697, 466251, 466754, 468122, 468155, 468156, 468191, 468192, 468917, 469343, 469611,
469653, 469741

20

459461, 460268, 466021, 466251, 467994, 468318, 468472, 468473, 468481, 468483, 468979, 469603, 469604,
469801, 469913, 469922, 469982, 470064, 470294

21

462977, 465185, 466947, 467994, 468496, 468979, 469877

22

470294

24

460268, 466527, 469922, 470251

25

460268, 466527, 466702, 466740, 466742, 467778, 467983, 467994, 468210, 468337, 468496, 468979, 469072,
469210, 469451, 469666, 469871, 469872, 469902, 469909, 469922, 469929, 469939, 469951, 470030, 470032,
470033, 470036, 470169, 470178, 470196, 470251, 470294

26

468979, 470350, 470351

27

468917

28

466527, 467778, 468210, 469072, 469208, 469210, 469871, 469909, 469951, 470064, 470110, 470126, 470127,
470128

29

462956, 462977, 466250, 466741, 467081, 467800, 468304, 468407, 468408, 468410, 468411, 468482, 468613,
468618, 468979, 469106, 469108, 469131, 469329, 469380, 469385, 469387, 469396, 469435, 470067
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1

2

30

456942, 462098, 462977, 466173, 466741, 466947, 467077, 467078, 467343, 467344, 467345, 467346, 467800,
468003, 468004, 468289, 468304, 468526, 468551, 468564, 468613, 468618, 468979, 469094, 469096, 469098,
469099, 469198, 469279, 469329, 469435, 469436, 469534, 469905, 470102, 470239

31

462977, 466741, 467800, 468917, 469854, 469856, 469953, 470064

32

456942, 462977, 465272, 466459, 466460, 466741, 466947, 468407, 468408, 468410, 468411, 468613, 468979,
469909, 470012, 470147, 470277, 470279

33

466741, 468968, 470200, 470201, 470346

34

466314, 470096, 470099

35

457278, 458024, 458072, 458074, 461076, 461146, 462977, 463036, 464574, 464582, 464595, 465805, 465957,
465984, 466160, 466221, 466247, 466947, 466957, 467072, 467210, 467211, 467293, 467394, 467395, 467396,
467397, 467398, 467564, 467604, 467605, 467660, 467682, 467686, 467781, 467981, 467983, 467999, 468052,
468053, 468056, 468063, 468123, 468210, 468226, 468260, 468262, 468272, 468273, 468304, 468338, 468473,
468481, 468483, 468528, 468584, 468803, 468804, 468914, 468917, 468923, 468925, 468948, 468970, 469000,
469001, 469025, 469026, 469027, 469028, 469029, 469044, 469063, 469072, 469198, 469203, 469206, 469210,
469341, 469423, 469441, 469603, 469604, 469693, 469721, 469723, 469726, 469803, 469854, 469856, 469866,
469869, 469874, 469902, 469910, 469920, 469922, 469929, 469939, 469966, 469967, 469968, 469980, 469982,
469989, 470016, 470029, 470033, 470036, 470044, 470071, 470076, 470077, 470078, 470104, 470105, 470129,
470145, 470156, 470169, 470216, 470241, 470252, 470254, 470294, 470345, 470347, 470350, 470351

36

461076, 465957, 467182, 467394, 467395, 467396, 467397, 467398, 467413, 467418, 467420, 467423, 467425,
467429, 467564, 467781, 467983, 468260, 468262, 468272, 468273, 468584, 468612, 468948, 468970, 469000,
469001, 469033, 469341, 469343, 469693, 469865, 469910, 469946, 470013, 470016, 470074, 470340, 470345,
470347

37

458024, 461076, 464574, 465186, 465790, 465957, 465984, 466050, 467564, 468453, 468473, 468917, 469203,
469206, 469341, 469611, 469653, 469934, 470261, 470331

38

457278, 464574, 467293, 467686, 467981, 468210, 468979, 469072, 469210, 469505, 469874, 469909, 469910,
469935, 469936, 469938, 470016, 470029, 470033, 470036

39

456476, 458024, 465957, 467210, 467211, 467394, 467395, 467396, 467397, 467660, 467686, 468175, 468227,
468453, 468618, 468979, 468981, 469341, 469803, 469940, 469946, 470282

40

462977, 466251, 468453, 468917

41

457278, 461076, 461146, 462977, 463036, 464574, 465619, 465805, 465957, 465984, 466160, 466702, 466740,
466742, 467072, 467278, 467293, 467394, 467395, 467396, 467397, 467781, 467981, 467983, 468052, 468063,
468210, 468260, 468262, 468272, 468273, 468337, 468338, 468407, 468496, 468558, 468584, 468803, 468914,
468970, 469000, 469001, 469072, 469210, 469341, 469693, 469721, 469723, 469726, 469753, 469863, 469869,
469887, 469888, 469902, 469909, 469922, 469960, 469982, 469983, 470016, 470023, 470033, 470036, 470056,
470077, 470104, 470105, 470126, 470127, 470128, 470157, 470158, 470216, 470282

42

457278, 461076, 462977, 465127, 465186, 465984, 466373, 467072, 467293, 467394, 467395, 467396, 467397,
467398, 468053, 468056, 468210, 468407, 468473, 468475, 468528, 468803, 468804, 468914, 469203, 469206,
469343, 469465, 469865, 469887, 469888, 469909, 469910, 469934, 469935, 469936, 469938, 469940, 469966,
469967, 469968, 469980, 469989, 470016, 470029, 470033, 470036, 470077, 470254, 470261, 470331

43

456476, 456942, 460268, 461008, 461076, 465957, 465983, 466741, 466947, 467253, 467278, 467571, 467983,
468063, 468227, 468234, 468338, 468558, 468613, 468979, 469183, 469343, 469720, 470216, 470239, 470282,
470345, 470347

44

460268, 462977, 465957, 466459, 466460, 468407, 468979, 469025, 469026, 469027, 469028, 469029, 469044,
469424, 469803, 469806, 470064, 470350, 470351

45

457278, 461076, 461146, 465957, 466702, 466740, 466742, 466798, 467293, 467781, 468260, 468262, 468272,
468273, 468338, 468584, 468803, 468804, 468981, 469000, 469001, 469072, 469210, 469341, 469693, 469874,
469980, 470104, 470105

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

$ ? MONEO EXCHANGE
1 2 5 Zaliczkomat
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW PROFi
Moje odkrycie SAŁATKA z kaszą kuskus
ciecierzycą, rodzynkami i żurawiną
ODPOWIEDNI DLA WEGAN
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PROFi Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem
orientalnym pędami bambusa
i grzybami mun
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PROFi Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem
orzo kurczakiem i koperkiem
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PROFi Moje odkrycie SAŁATKA z makaronem
tuńczykiem i czarnymi oliwkami
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
BEZ BARWNIKÓW
33 FINE FOODS PURE & AUTHENTIC
3D holo effect
99groszy
AA Hydro Sorbet
AA Krem Sorbet
ABBEYS
ABC DZIECKA
ABZ energia
ACTUS PHARMA
ACTUS Pharma
AFFEKDESIGN
AGRO Ubezpieczenia
AGRO Ubezpieczenia
AGRO Ubezpieczenia
AGRO Ubezpieczenia
ALEXIS UNRAU
ALFACO member of CAREL group CAREL
ALTAMIRA
ApoDuloks
ApoDulox
apollo pl NIESKOŃCZONY WYBÓR
apteka gemini
APTEKA Gemini
APTEKA Gemini
APTEKA Gemini

467182
469910

APTEKA Gemini
Arielle Effect
ARPANEL
AutoBox advertising
AUTOSAT
AUTOSATMINI
AUTOSATNET
AVANT School
AVVLO POLSKI INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
axplast
b binsoft
B.B. Budweiser Bürgerbräu OD ROKU 1795
ANNO 1795 ORIGINAL SVETLY LEZAK
WYROBA A FINENI BUDEJOVICKY
MESTANSKY PIVOVAR A.S. BUDWEISER
Bürgerbräu ADMINISTR.INSIGL 1795
BAKERY BAKLAVA AFAMIA
BALTIC STAR
BARBERO WĄSY I BRODA
MOUSTACHE & BEARD
BB Best Brands PR
BCLA Bisiorek Cieśliński Adamczewska
BCLA
bella
bez GMO
białki wykrojona porcja tradycji
BNF
BNF
boro
BULFA
BUZIOL
cafeduo
CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI
Cartistruct
Celebrity Factory
CEPELIN PIEROGI ŚWIATA
CERCG
Cherry Soap
CONTESTA
CONTESTA
CORNER SECOND HAIR
COSINA
COTCHI
COVERBOX

469044
469637
469611
468226
469967
469968
469966
466160
470101
466251
468804

467344

467343

467345

467346
469279
469638
470044
469417
469418
461076
470156
470254
467604
467605
469441
468260
468262
468272
468273
469922
469934
467398
468089
468088
464595
469026
469027
469028
469029

465272
467077
470216
465185
468914
470104
470105
468184
468407
466250
470071
470076
470252
470064
469435
469720
469957
469959
469960
468239
469872
468227
458024
469861
467781
469693
470351
466640
470383
469076
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Nr ZT21/2017

1

2

1

2

CUBE SYSTEM
Czekomety
Człowiek Roku
DAFAGRO
DANIEL’S DETOX
DANIEL’S DIET
DEIMIC
diflotex 500 sc
DiKO
djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
SPÓŁKA PARTNERSKA
DOKUJI
Dominika
domoprofi
DOMY ZDROWIENIA
DROG RUCH
DYWIZJON 303 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
DYWIZJON 303
e Hydro LOG
e Meteo LOG
ecco GROUP
ecco WOOD
Eccono Sports Nutrition
EDRO-TRANS
EDUKRESKA
Efengaz
eighty six RACING 86
eko klub
EKO SZOPA
EMIL MŁYNARSKI
Etuica
EUROCOLOR
EZ COAT
F- VIT C 1000
FACEBINARIUM
FANTASMAZURIA
Farby spod znaku Słonia
FEJSBINARIUM
FirePlatform
FITMIX
Fito
Fluo effect
foods by Ann POCKET ENERGY BAR
JABŁKO & CYNAMON Fruit & Nuts
foods by Ann POCKET ENERGY BAR
KAKAO & MALINA Fruit & Nuts
foods by Ann POCKET ENERGY BAR
MARCHEW & POMARAŃCZA
Fruit & Nuts & Veggies
foods by Ann POCKET ENERGY BAR
TRUSKAWKA & BURAK Fruit & Nuts & Veggies

465186
468003
467981
469876
466459
466460
470019
469399
470001

FROSTINO
FUNDACJA CENTAURUS
gemini
GEOTECHNICA Toruń
GEVICES
GK GALERIA KRAKOWSKA
Gmina Rzgów
GOODIE
Grawiżelki
GREEN AVIATION
GRUPA DELICPOL
Gwarancja 24 m-ce
AUTO HERZ 12V Calcium Technology
HERMES-SHOES
HÖGERT
HOME LIBERTY
KANCELARIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
homelando nieruchomości nad morzem
HOPWORK
HORECA Polska
HOTEL POLECZKI WARSAW AIRPORT
Hotels Group LARIS
HSI CAPITAL
HYDROMA
Hydrowskaz.pl
I SUSHI
I WUSHU
ichpw ROGA
INTER LAND
Jagger’s GREATEST
JAN MŁYNARSKI
JBorkowski
JBorkowski
JOINT PERIPHERALS
JUNIOR PRO
JURGA
K PARK HANDLOWY KĘTY
kaufland. wszystkiego dobrego
Każdy dzień smakuje lepiej z Lay’s
KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959r.
Idealny do kanapek:)
BEZ KONSERWANTÓW
kocie łapki
kolagenki świętokrzyskie
KOMFORT ŻYCIA PRUDENTIAL
KOPERNIK TORUŃ od 1763
kulka TEATRALNA o smaku czekoladowym
KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki
Serca piernikowe w deserowej czekoladzie
Z dodatkiem miodu
SERCA PIERNIKOWE W CZEKOLODZIE
Kraszkebab

462956
470036
469025
468475
470004
465957
468496
470282
468004
469865
468618

466798
467999
470110
469203
469806
465984
469072
469210
469936
469935
467210
467211
468304
468175
465619
470241
469451
470033
469913
466740
470145
469653
464697
469220
469753
464574
466754
470023
469873
469905
456942
469636
469098
469096

469099
469094

470242
470169
466021
468612
470340
466957
465983
467278
470345
468948
465127
469938
461008
466527
467776
467686
466221
466742
466050
466051
469940
464582
469741
468970
458074
468482

468526
469666
470067
467429
466173

462098
469183
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1

KRISHOME Bramy Okna Rolety
KRISHOME
KRÓLIKOWSCY FOOD INVEST
KSIĘSTWO GÓRALSKIE
KUC firma reklamowa
Kura Rusz No Pióra
LAJTOWE LODY BEZ CUKRU
LANG LTC
LARIS
Leach&Lang Property Consultants
lemonade kitty
LODOZAUR
LOKAL BAKERY
LUMBERJACK
LUXEL
Lycodha
marinelab
MEDBEST
MERTZ AUTOTEILE
Mielcarz DUMA PIWOWARÓW POLSKICH
DWÓCH BRACI BROWAR DB
MISS BUM BUM POLSKA
MŁYNARSCY
modo
modo
Morowo
MOROWO
move
MR. JACKOB BARBER SHOP
MULTICALM
MULTIGRA MG
Muzeum i Biblioteka hr. Bröel-Plater
muzyka dla smyka
Nasze Ogrody
NEBICARD
NEODERM LABORATORY
NETKOMP
NHCa DELTA
NHCa DELTA
NITOCLIN
NOBLE Vodka
NORDWOOD
nowoczesna STODOŁA
Nowy Kamieniarz
CZASOPISMO PROFESJONALISTÓW
OPTILUM
orange kitty
organic farma zdrowia
ORLIK
OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL
OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS PRUDENTIAL

2

468156
468155
468063
468979
470077
467081
468289
470157
470347
467564
470279
469436
470239
470147
469381
469063
465790
460268
467682
470012
470056
466702
468481
468483
469929
469939
468620
467994
466541
470127
463036
468558
469953
469132
467717
470261
469640
469660
465937
468968
470153
469343
465805
468528
470277
466741
469106
467423
467425

Nr ZT21/2017
1

OUTLET GRAFFICA RZESZÓW
pa
pacyga meble
pacyga meble
PALISAN
Pałac KULTURY PALACE OF CULTURE
PANONE
PARISIENNE Superpack
PARISIENNE
PASTA LA VISTA
PENLAC
PERLON
Pet Gallery
PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL
PEWNY KAPITAŁ PRUDENTIAL
PhiPhi
Pif!Puff!
Piomar środowiska dla elektroniki
PITA BAKERY AFAMIA
PLUS COMMUNICATION
Polfa Consumer Healthcare
POLSKA LIGA ESPORTOWA
POLSKI FIAT
PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT
Prastare zboża
PRESTIVET
PRESTIVET
Pro-archi
procardiol
profidomo
PROGRAM OCHRONY PRZEDSIĘBIORCÓW
ProRock
PTI POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE
PTI POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE
PTUW POLSKIE TUW
QUANTOR
R
RANVIT D3
REBOX
REMA
RemaDays
RODZINNA WYTWÓRNIA MAKARONÓW
FABIJAŃSCY
RUSZ SIĘ
RYSKIE
S SHOT STREFA
S SLLOW
safe HOME
safeHOME dom chroniony kompleksowo
SAKANA SUSHI BAR

2

467983
468053
469603
469604
469779
470201
469780
470099
470096
469329
470146
468122
468123
467418
467420
469871
466314
459461
467078
470078
469803
468210
467778
468338
469534
469854
469856
468056
466427
469206
470129
469505
469887
469888
468584
470013
468052
470428
469078
469726
469723
469198
470294
470102
467072
467571
468192
468191
468925
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1

SAKANA
SALINEX
SAROL JEANS
scalmax
SECOND HAIR
SEN MA
SHOP DOCTOR
Sieć Otwartych Innowacji
SINCE 2016 BEARDED COFFEE
SIZE DOES MATTER
SIZE DOES MATTER Big & Proud EST. 2016
SKI TOUROPERATOR galatour.pl
SKLEPOWE REWOLUCJE
Slimy TUBA ZABAWY TURBO TUBE
SŁONIK BALONIK
SOKOLIK
Sokoliki
SONKO - z nami zdrowo
SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA POLECA
SPARTEZ
SPECJAŁ podlaski
Speedway.Team
ST. Léon’f
STAR ADVENTURE
START W ŻYCIE PRUDENTIAL
STOP LOOKaround GO!
strigo
SUMOINWESTYCJA
Sunset effect
superpolisa UBEZPIECZENIA
SVEN
Sweetex
SYRENA
SYRENKA
SZCZĘŚLIWA 13 W RADIU WAWA LISTA PRZEBOJÓW
SzymMar
ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU ŚCP
ŚWIATOWE CENTRUM POKOJU
ŚWIDEREK SOKOŁOWSKI
ŚWIDEREK
TANZO
TEAM POLSKA
TenSmak PRZYPRAWA ZBÓJNICKA

2

468923
467660
470032
469278
470350
470196
469982
470016
466947
470178
456476
469983
469208
470126
469108
469131
468613
470128
469980
470346
470154
470030
470158
467413
469920
469877
469033
469642
469989
468318
467800
469846
469845
467293
468473
467395
467394
469385
469396
468917
457278
468564

Nr ZT21/2017
1

TEST FACTORY
Tg TIGON ASIAN CUISINE
TONGUE TAMERS
touchme
Transa Electronics
Travikur
TRZECH DIAMENTÓW
TYGIEL SMAKÓW Established. 2020
TYGRYSICA
TYTANO
UBEZPIECZENIA Kolejowe
UBEZPIECZENIA Kolejowe
UH URBANOWICZ-HAFT
Unigrunt Plus
UNI-Grunt
UNIQUE DESIGN FOR PEOPLE
UNIVERKO
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
UONE
Upolujemy Przyszłość...
UTP UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
VERBOX
VISION INTERNATIONAL INC.
VITA-MINKI
VITA-MINKI
VITA-MINKI
ViTotal Agro
VK VERLE KÜCHEN
WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA
WĘŻYK NA PATYKU
WĘŻYK
WIEDZA TO WŁADZA
WIPERAPP
Wola E Center
WORLD PEACE CENTER WPC
WORLD PEACE CENTER
wszystkiego dobrego. kaufland
wszystkodlakibica.pl
z miłości do butów
ZAPSOFT
ZILNER
Zioła z Polski HERBATKA ZIOŁOWA

2

469465
468234
469863
468617
466247
469937
469424
467253
468337
468981
469000
469001
470251
461091
461105
468472
469874
462977
469951
470074

468803
469075
469946
468408
468410
468411
469903
469801
469902
469380
469387
461146
470029
469341
467396
467397
458072
469423
469869
466373
469866
468551

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.
1342285

LIVSANE

3, 5, 8, 10, 16, 21

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1342285

5

1342285

8

1342285

10

1342285

16

1342285

21

1342285

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.
880702
988663
1157141
1298402
1319435
1322641
1325762
1341572
1342201
1342214
1342248
1342250
1342276
1342320
1342327
1342328
1342332
1342363
1342370
1342371
1342388
1342417

t&c Tentazioni (2017 04 13)
CFE: 26.01.04, 27.05.01
29, 30, 31
Gallet (2017 03 06)
CFE: 27.05.07
7, 8, 9, 10, 11, 14, 16,
18, 21, 35, 39
EURO 2020 (2017 03 16)
3, 4, 12, 14, 18, 25,
32, 36, 37, 38, 42
nergies E.Leclerc L (2017 04 18)
CFE: 01.03.02, 26.01.04,
4, 6, 7, 9, 11, 20, 35,
27.05.08, 29.01.13
36, 37, 39
KROVOSPAS (2017 01 08)
5, 10
PROJECT Real Estate (2017 01 03)
CFE: 27.05.06
35, 36, 37, 42
PROJECT lmmobilien (2017 01 05)
CFE: 27.05.06
35, 36, 37, 42
IMANIVER (2017 04 19)
5
TAURUS (2017 01 26, 2016 11 04)
32
KTAHYA PORSELEN (2016 12 30)
CFE: 27.05.10
21
Teksan, everlasting
7
company (2017 02 17)
Alexandre Stern Crateur de Miels (2017 01 20)
CFE: 26.04.03, 26.11.03,
29, 30, 32, 33
27.05.09, 29.01.12
M (2016 11 03, 2016 08 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.21,
16, 21, 29, 30, 35, 43
29.01.01
VERES (2016 07 04, 2016 04 21)
CFE: 25.01.19, 29.01.13
29, 30
SLEEKER (2016 10 19, 2016 04 21)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
1, 3, 5, 10, 21, 25, 26
SILOFERM (2016 11 15)
1
VARSKA (2016 10 31, 2016 06 20)
3, 5
DUCATUS (2017 01 23, 2016 12 21)
35, 36
FilTech (2017 03 10)
CFE: 26.11.21, 27.05.08
11
FURLION (2017 03 10)
CFE: 05.05.20, 28.03.00
6
OCB ULTIMATE (2017 01 27)
CFE: 25.01.05, 25.07.02, 27.05.10, 29.01.13
34
DC Dale Carnegie (2016 12 15, 2016 11 28)
CFE: 27.05.22
9, 16, 41

1342455
1342461
1342509

1342583
1342635
1342691
1342707
1342836
1342838
1342839
1342840
1342850
1342876
1342909
1342931
1342965
1342977
1342992
1342995
1343054
1343069
1343151

JAME (2017 01 12)
CFE: 27.05.17
8
ROAD MARCH (2017 01 19)
CFE: 27.05.01
12
BASED ON INSIGHTS FROM INSTITUTE NATUR
SCIENCE (2016 12 24, 2016 11 16)
CFE: 01.03.15, 05.03.14,
16, 38, 42
16.03.15, 26.02.07, 27.05.08
U.K.M. COLLECTION
25, 35
(2016 12 19)
SMOKER’S TTI (2016 11 11)
CFE: 03.07.17, 24.01.15
34
EUXEA (2017 02 18, 2016 12 07)
35, 36
DELI’PAUSE (2016 09 08, 2016 04 29)
29
ND (2016 12 20)
CFE: 26.11.01
7
KISKA (2016 11 09, 2016 05 19)
35, 41, 42
KPF (2016 12 27)
CFE: 27.05.01
17
V CUP (2016 12 27)
CFE: 27.03.01, 27.05.01, 28.03.00
21
TASLY (2016 11 10, 2016 05 23)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
3, 30
SUBRA (2017 01 17, 2016 10 26)
CFE: 01.01.01, 07.15.05, 27.05.08, 29.01.13 19, 35
AISI (2016 12 14)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
32, 33
MERENI (2017 02 24)
CFE: 25.01.15
33
WM (2016 09 23, 2016 09 13)
CFE: 26.04.04, 27.05.22, 29.01.13
9, 38, 41, 42
ARTHELIO (2016 11 21, 2016 05 30)
5
YOU KNOW ME AND YOU
3
DON’T (2017 01 20, 2016 07 29)
1 FOR ALL (2017 01 11, 2016 07 18)
CFE: 26.01.01, 27.05.11, 27.07.17, 29.01.01
7, 8, 9
TAI XIANG (2016 11 09)
CFE: 26.01.03, 26.04.09, 28.03.00
29
(2016 11 03)
CFE: 03.01.14, 06.19.01, 29.01.13
9, 16, 35, 36
CHTEAU DE LASTOURS
33
(2016 11 02, 2016 06 28)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1342327,

1342328

3

1157141,

1342327,

4

1157141,

1298402

5

1319435,

1341572,

6

1298402,

1342371

7

988663,

8
9

1342332,

1342850,

1342992

1342327,

1342332,

1342977

1298402,

1342248,

1342836,

1342995

988663,

1342455,

1342995

988663,

1298402,

1342417,

1342965,

1342995,

1342417,

1342509,

1343069

1342327,

1342840

10

988663,

1319435,

1342327

11

988663,

1298402,

1342370

12

1157141,

1342461

14

988663,

1157141

16

988663,

1342276,

17

1342839

18

988663,

19

1342876

20

1298402

21

988663,

1342214,

1342276,

1342327,

1342583

1343069

1157141

25

1157141,

26

1342327

29

880702,

1342250,

1342276,

1342320,

1342707,

30

880702,

1342250,

1342276,

1342320,

1342850

31

880702

32

1157141,

1342201,

1342250,

1342909

33

1342250,

1342909,

1342931,

1343151

34

1342388,

1342635

35

988663,
1342691,

1298402,
1342838,

1322641,
1342876,

1325762,
1343069

1342276,

1342363,

1342583,

1342363,

1342691,

1343069

1342838,

1342965

36

1157141,

1298402,

1322641,

1325762,

37

1157141,

1298402,

1322641,

1325762

38

1157141,

1342509,

1342965

39

988663,

1298402

41

1342417,

1342838,

1342965

42

1157141,

1322641,

1325762,

43

1342276

1342509,

1343054

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.
457628
456479

462528
463920

ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 01 10
17
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 01 24
33
ELAH DUFOUR S.P.A.
2017 03 20
30
BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

465495
465001
463976
461793

2017 03 18
Synergia
2017 04 25
DODO
2017 04 18

34
5

14, 16, 18, 21,
24, 25, 28, 35
CASHPOINT Agentur & IT Service GmbH
2017 05 12
9
SOREL CORPORATION
2017 04 11
25

SPIS TREŚCI
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM po DNIu 14 KWIETNIA 2016 R. ...................
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