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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT22

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.
455400
(220) 2016 04 22
LABORELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) laborell

(210)
(731)

(531) 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi public relations, organizowanie pokazów w celach
handlowych, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, nadzór nad działalnością
gospodarczą na rzecz osób trzecich.
456078
(220) 2016 05 09
DUBISZ UCHERSKA MAGDALENA SAS-KUSEK
MAŁGORZATA PM&PM SPÓŁKA CYWILNA, Strumiany
(540) Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
Sportowo-Językowe Fair Play
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, w tym w szczególności: chronometraż imprez sportowych, informacja o edukacji, nauczanie:
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia]: organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka]: organizowanie obozów
sportowych: kształcenie praktyczne [pokazy], przedszkola
[nauczanie], nauczanie religii, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w tym w szczególności: żłobki dla dzieci, sprawdziany edukacyjne, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych].
(210)
(731)

(210) 456342
(220) 2016 05 13
(731) STRAPAGIEL HIERONIM, Kalisz
(540) GOLDEN KING
(510), (511) 34 papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania.
(210) 456406
(220) 2016 05 16
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) MIODOWE RINGOS
(510), (511) 30 płatki owsiane, musli, zboża, zboża przetworzone, produkty zbożowe, płatki śniadaniowe.

(210) 456527
(220) 2016 05 16
(731) POLEWIAK ANETA PRINCESSE, Wrocław
(540) PRINCESSE
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, w tym
w szczególności: chirurgia plastyczna, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, usługi w zakresie makijażu, zabiegi
higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody.
457223
(220) 2016 06 01
WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL
SPÓŁKA JAWNA MAREK DUDA, AUGUSTYN
MAŚLANKA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,
Gorzanów
(540) VITALNA
(510), (511) 32 woda mineralna nasycona kwasem węglowym pakowana w butelki lub puszki, napoje gazowane, woda
mineralna niegazowana, napoje na bazie wody mineralnej.

(210)
(731)

458144
(220) 2016 06 21
PZZ W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) Agro Dia DiaAgro Group

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, 31 nasiona, ziarna
zbóż.
458231
(220) 2016 06 23
PENCONEK CZESŁAW P.P.U.H. KLINKIER BUD,
Konstancin-Jeziorna
(540) DOMOFERT

(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07, 29.01.08
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, usługi
developerskie zawarte w tej klasie, polegające na pozyskiwaniu kapitałów, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych
pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, usługi dotyczące obrotu nieruchomościami, handel, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej,
biurowej i handlowej, usługowej, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi.

Nr ZT22/2017

substancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory
spożywcze, preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności.
460935
(220) 2016 08 30
CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PI HOUSE Centrum Badań Klinicznych
(210)
(731)

458622
(220) 2016 07 05
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) BARMAŃSKA ŚLIWKA

(210)
(731)

(531) 05.07.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki,
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
(210) 458890
(220) 2016 07 08
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) AMBER FEST
(510), (511) 32 piwo, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie
i obsługa: imprez masowych, artystycznych, estradowych,
kulturalnych, kulinarnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe.
460219
(220) 2016 08 11
SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) SOVAROM
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym,
substancje wiążące do przemysłu spożywczego, emulgatory
spożywcze, preparaty przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności, 29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów
spożywczych, białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, 30 ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym,
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 ambulatoryjne badania kliniczne, badania
biologiczne, badania medyczne, badania podstawowe i kliniczne w dziedzinie nauki,, 44 analiza zachowania do celów
medycznych, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania na obecność alkoholu do celów medycznych,
badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe, badania przesiewowe
w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie na obecność
narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków
odurzających, badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo genetyczne, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb
medycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, informacja medyczna, informacje dotyczące masażu,
konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie alergii, leczenie psychologiczne, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, ochrona zdrowia,
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pomoc medyczna, poradnictwo
dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą,
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, psychoterapia,
rehabilitacja fizyczna, udzielanie informacji dotyczących me-
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dycyny, udzielanie informacji medycznej, usługi badań krwi,
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie
dietetyki usługi opieki medycznej, usługi opieki zdrowotnej,
usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
usługi w zakresie leczenia medycznego, wykonywanie badań medycznych.

nie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
medycznej, usługi badań krwi, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne,
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki usługi opieki medycznej, usługi opieki
zdrowotnej, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności
fizycznej, usługi w zakresie leczenia medycznego, wykonywanie badań medycznych.

460936
(220) 2016 08 30
CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Pi House Centrum Badań Klinicznych
(510), (511) 42 ambulatoryjne badania kliniczne, badania biologiczne, badania medyczne, badania podstawowe i kliniczne
w dziedzinie nauki, 44 analiza zachowania do celów medycznych, ok analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania
poziomu cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca,
badania przesiewowe, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie słuchu,
badanie sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska,
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące
alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo genetyczne, doradztwo
medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe,
fizjoterapia, informacja medyczna, informacje dotyczące masażu, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie alergii, leczenie psychologiczne,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, pomoc medyczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie
odżywiania, poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady
w zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie
diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, psychiatria, psychoterapia, rehabilitacja fizyczna, udziela-

(210)
(731)

(210)
(731)

461400
(220) 2016 09 13
RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) RESTAURACJA jaDka

(531)

05.13.25, 05.05.19, 05.05.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowywanie i podawanie posiłków, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie
ich do wskazanego miejsca, wynajmowanie sal na posiedzenia,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
organizacja przyjęć weselnych jako miejsce, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, organizacja przyjęć weselnych serwowanie żywności i napojów, imprezy firmowe.
461910
(220) 2016 09 23
RYCHLEWSKI ZBIGNIEW ANDRZEJ SPARTAN PFK
UECHI-RYU, Częstochowa
(540) Uechi-Ryu POLAND
(210)
(731)
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(531) 28.03.99, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, druki, kalendarze, opakowania z kartonu, karty pocztowe, materiały piśmienne, żetony kontrolne,
periodyki, emblematy, etykiety, komiksy, koperty, książki,
nalepki, publikacje, karty, ulotki, zakładki do książek, zeszyty
do pisania lub rysowania, 25 odzież na gimnastykę, peleryny, podkoszulki, obuwie sportowe, szaliki, kimona, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, czapki, koszule, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, karty do gry, worki treningowe, ochraniacze do sportów walki, 41 kultura fizyczna, nauczanie,
organizowanie zawodów sportowych, szkoły z internatem,
usługi i nauczanie w zakresie kultury fizycznej, produkcja filmów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie obozów
sportowych i turystycznych, organizowanie i prowadzenie
zawodów i imprez sportowych, użytkowanie obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych,
seminariów, konferencji, sympozjów w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, publikowanie książek i tekstów, fotoreportaże,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
nauka gimnastyki, nauczanie indywidualne.
(210) 461938
(220) 2014 05 14
(731) Novartis AG, Basel, CH
(540) VOLARI
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do pobrania do kontroli
choroby oraz do monitorowania stosowania się pacjenta
do zaleceń leczenia, 10 urządzenia i instrumenty medyczne, 44 usługi medyczne, mianowicie udzielanie informacji
o opiece zdrowotnej.
462796
(220) 2016 10 17
PAGOTRANS BOGUCKI WOJTAS SPÓŁKA JAWNA,
Żyrardów
(540) PAGOTRANS

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, tłoki do amortyzatorów [części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory
ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn],
tłoki cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników,
filtry [części maszyn lub silników], filtry powietrza chłodnic
silników, gaźniki, głowice cylindrów do silników, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulcowe inne
niż do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów,
membrany do pomp, pokrywy [części maszyn], hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn],
koła maszyn, maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszynowe, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby
[części maszyn], kosze samowyładowcze mechaniczne, linki
sterownicze do maszyn lub silników, łożyska [części maszyn],
łożyska kulkowe, tłokowe pierścienie, pierścienie smarowe
[części maszyn], pierścienie tłokowe, narzędzia [części maszyn], osie do maszyn, błotniki, podnośniki, łańcuchy do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników,
urządzenia podnośniki, pompy [maszyny], samonastawne
pompy paliwowe, szczotki do prądnicy prądu stałego, pasy
do prądnic, prądnice prądu stałego, panewki przeciwcierne
do maszyn, rozdzielające urządzenia elektryczne, tłoki silników, szczotki prądnic, tłumiki wydechu do silników, turbo-
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sprężarki, świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników diesla, wały korbowe, wentylatory
do silników, wtryskiwacze do silników, urządzenia zapłonu
do silników spalinowych, zawory [części maszyn lub silników], 12 łoża silnika do pojazdów lądowych, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące
do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, hamulce do pojazdów,
klocki, szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, piasty kół pojazdów, maski silników do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, obręcze kół
pojazdów, obudowy do elementów pojazdów lądowych
innych niż silniki, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, instalacje hydrauliczne
do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, resory zawieszenia
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, podwozia samochodów, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, zderzaki
do pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria samochodowe],
silniki do pojazdów lądowych, pojazdy silnikowe, pojazdy trzy tub czterokołowe, pojazdy - chłodnie, samochody,
amortyzatory do samochodów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy
wstecz do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych,
przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, zderzaki samochodowe, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przyczepy [pojazdy], zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, przyczepy kempingowe [pojazdy], drążki
skrętne do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, 39 usługi w zakresie transportu samochodowego,
wypożyczanie samochodów, usługi w zakresie pośrednictwa w transporcie, usługi w zakresie dostarczania towarów,
usługi w zakresie spedycji, usługi w zakresie przewozu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów.
463057
(220) 2016 10 24
EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na ostre bóle mięśni i stawów DIP RILIF
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, mydła lecznicze,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, 5 preparaty farmaceutyczne, plastry,
medyczne odczynniki diagnostyczne, plastry lecznicze, leki
w postaci aerozoli, kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym: maści, kremy, aerozole
do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy
do celów leczniczych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały
szkoleniowe i do nauczania - związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia za wyjątkiem aparatów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: produktów
kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów,
preparatów do opalania, mydła leczniczego, produktów
perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami
kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
(210)
(731)
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skóry, tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków w postaci aerozoli,
kosmetyków leczniczych, produktów farmaceutycznych,
produktów leczniczych, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi d|a osób trzecich (zarobkowe zarządzanie) - dotyczące:
produktów kosmetycznych, odświeżaczy do ust, środków
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielęgnacji włosów, preparatów do opalania, mydła leczniczego,
produktów perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych
do pielęgnacji skory, tłuszczy do celów kosmetycznych,
preparatów farmaceutycznych plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów leczniczych, leków
w postaci aerozoli, kosmetyków leczniczych, produktów
farmaceutycznych, produktów leczniczych., 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe,, 44 konsultacje medyczne, udzielanie
informacji medycznej, usługi informacyjne i doradcze w zakresie farmacji i leczenia.
463818
(220) 2016 11 10
H&I TEKSTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) BE SISU
(210)
(731)

(531) 24.11.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 okulary, binokle, okulary [optyka], etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, zestawy
soczewek [wzierniki, okulary], 18 torebki, torebki-paski, torebki-paski na biodra, torebki wykonane ze skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, torby szkolne [z paskiem na ramię], paski
skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji skóry, paski skórzane do bagażu, paski naramienne, paski do torebek na ramię, paski pod brodę skórzane, paski do portmonetek, paski
do ekwipunku wojskowego, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skóropodobne,
torby - saszetki męskie, 22 namioty, 25 odzież w tym odzież
damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, odzież na gimnastykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież na gimnastykę, odzież sportowa,
odzież papierowa, ubrania dla kolarzy, obuwie w tym obuwie damskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce, obuwie sportowe, korki do butów piłkarskich, buty narciarskie, pantofle,
cholewki do obuwia, czubki do obuwia, obcasy do obuwia,
paski do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, nakrycia
głowy, czapki, nauszniki, mufki, kombinezony, bluzki, sukienki, sportowe: koszulki, swetry, bluzy, kamizelki, kąpielówki, koszule, koszulki gimnastyczne, koszulki polo, legginsy, majtki,
kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, kostiumy, czepki, bielizna,
paski, paski skóropodobne, okrycia wierzchnie, marynarki,
kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych,
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kurtki skóropodobne, koszulki bez kołnierza z krótkim rękawem, bluzy polo, szorty, odzież dziana, skarpetki, koszule,
paski, bluzy, spodnie, dresy, odzież przeciwdeszczowa, kombinezony dla sportów wodnych, kostiumy gimnastyczne,
28 zabawki, 35 usługi sprzedaży dla osób trzecich w zakresie
okularów, soczewek, etui na okulary, toreb, torebek, saszetek, pasków, plecaków, namiotów, odzieży, bielizny, obuwia,
nakryć głowy, zabawek, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie reklamy
w tym reklama w prasie, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty,
druki, próbki], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
464041
(220) 2015 11 06
BIO MINERALS, Naamloze Vennootschap,
Destelbergen, BE
(540) CARTILAGE FRAGMENTATION INHIBITOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty doustne do stosowania w zapobieganiu i/lub leczeniu
chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i chorób związanych z tkanką łączną, odżywcze suplementy diety do celów medycznych, witaminy
i preparaty mineralne [suplementy], suplementy diety do celów medycznych.
464119
(220) 2016 11 21
OXYTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoninek
(540) METOX
(510), (511) 1 inicjatory ciekłe zawierające wodoronadtlenki
lub nadtlenki metyloetyloketonu.

(210)
(731)

(210) 464331
(220) 2016 11 24
(731) KULCZYCKI BRONISŁAW, Słupsk
(540) PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE = PEŁNIA ŻYCIA miłość
małżeństwo dziecko wychowanie rodzina praca
samorealizacja

(531) 26.01.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, 16 papier i tektura, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, wyroby z papieru
i tektury: druki, fotografie, materiały biurowe papierowe, ma-
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teriały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, aktówki
(artykuły biurowe), albumy do wklejania, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bloki (artykuły papiernicze), bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa(papierowe), czasopisma(periodyki),
etykiety z papieru lub kartonu, formularze(blankiety, druki),
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki muzyczne
z życzeniami, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, kasetki na papeterie,
katalogi, komiksy, książki, litograficzne dzieła sztuki, materiały
drukowane, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu,
matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki, notatniki (notesy), obrazy(malarstwo) oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia,
okładki, obwoluty, oleodruki, opłatki do pieczętowania, papier do pisania(listowy), papierowe nakrycia stołowe(obrusy),
papierowe podkładki pod szklanki, periodyki (czasopisma),
plansze, plany, podkładki na biurko, podręczniki(książki),
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
prospekty, przybory szkolne (artykuły piśmienne), publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, reprodukcje graficzne, ryciny(grawerowane), rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów,
suche kalkomanie, szablony, szablony do wymazywania,
sztychy ryty(grawiura), szyldy z papieru lub kartonu, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tacki biurkowe, teczki z notatnikiem i przyborami (artykuły papiernicze),
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania (zestawy), torby
papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, ulotki, usuwalne znaczki(stemple), wstążki papierowe, wykroje krawieckie, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, zakładki do książek,, zakładki do stron, zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
464989
(220) 2016 12 09
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) farmster

(210)
(731)

(531) 26.05.08, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne.
(210) 465093
(220) 2016 12 12
(731) LEWANDOWSKI JANUSZ, Augustowo
(540) W WESSTRON

(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, mechaniczne narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 37 usługi budowlane,
usługi instalacyjne w zakresie instalacji budowlanych, elek-
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trycznych, wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
465199
(220) 2016 12 14
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A AVENIDA POZNAŃ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy,
zaproszenia, dyplomy, koperty, papierowe torby, 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, bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące
gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet
artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane
z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem
i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą,
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych,
gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 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, 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
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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 handlowo
- 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 o charakterze
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 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 o charakterze
rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, 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 on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni,
restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki
nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usłu-
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gi opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone
w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie
przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych,
prowadzenie klinik medycznych, ośrodków zdrowia, ośrodków diagnostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie
salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
465268
(220) 2016 12 15
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA MINI-MAX
SPÓŁKA JAWNA W.M.D.J. EKIERT, Piła
(540) szybki koszyk.pl

(210)
(731)

(531)

18.01.19, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02,
29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz za pośrednictwem sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie sieci komputerowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych,
przemysłowych, wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
nasion, roślin, pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w sklepach, marketach, reklamy prasowe, telewizyjne radiowe oraz za pośrednictwem sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rachunkowo-księgowej
i doradztwa podatkowego, dystrybucja materiałów reklamowych, druków, broszur, 36 zarządzanie nieruchomościami
własnymi i dzierżawionymi, 39 transport drogowy, kolejowy
i morski, 43 prowadzenie hoteli, restauracji i innych placówek
gastronomicznych.
465480
(220) 2016 12 21
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WYJĄTKOWA OBSŁUGA First Class Shopping

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.01.05, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18,
05.13.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały: reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy,
zaproszenia, dyplomy, koperty, torby papierowe, podłogowe
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do za-
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pisywania wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe,
karty wyników, karty do kolekcjonowania, bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące
gier, 28 losy loteryjne, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet
artykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane
z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem
i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą,
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych,
gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 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, 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 handlowo-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 przepakowy-
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wania, 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 o charakterze rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, 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 o charakterze rozrywkowym w zakresie
podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie online 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 on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie
technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i oddziałów opieki dziennej nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej
nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha
oraz świadczone w obiektach handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, kliniki medyczne, ośrodki zdrowia, ośrodki
diagnostyczne, poradnie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne,
psychologiczne, salony piękności, fryzjerskie, kosmetyczne,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
465593
(220) 2016 12 23
TOKARZ HENRYK, KOSEWSKI JANUSZ KSIĘGARNIA
PAŁUCKA SPÓŁKA CYWILNA, Żnin
(540) Księgarnia Pałucka
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy
do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, broszury,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej
[artykuły biurowe], drukowane rozkłady, ekierki, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mâché,
filtry do kawy papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
(210)
(731)

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka
kopiująca, kałamarze (wpuszczane w pulpit), 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],
katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klej
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych 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 kartonu lub papieru,
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, lak do pieczętowania, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, litograficzne dzieła sztuki, makiety
architektoniczne, mapy geograficzne, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, materiały do modelowania, 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 do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły
biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki
[notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki
do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], okładki
na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierniczej, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opłatki do pieczętowania, opłatki
do pieczętowania, oprawy książek, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie],
papier, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier
higieniczny, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, 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], plany, 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 [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowaniu, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], 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,
różańce, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysun-
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ków, 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, torby papierowe, torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 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 maszyn do pisania, 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], wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania,
wzorce pisma do kopiowania, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze (artykuły biurowe], zszywki biurowe, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], broń zabawkowa, butelki
do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania,
deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla
lalek, drony (zabawki), dyski latające, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, gra w domino, gra
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty
do bingo, karty do gry, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kreda do kijów
bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki,
latawce, lotki [gry], łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki,
łyżwy, marionetki, maski teatralne, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, matrioszki [rosyjskie
drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], misie pluszowe,
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modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, 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], papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy sterowane radiowo
[zabawki], proce [artykuły sportowe], przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rolki do stacjonarnych
rowerów treningowych, rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze
[tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki tenisowe, sterowniki
do zabawek, stojaki do choinek, szachownice, szachy, szpule
do latawców, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty,
podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, ubranka dla
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], warcaby, wiszące karuzele dla dzieci [mobile], wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zabawki
wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].
(210) 465804
(220) 2017 02 23
(731) BRZESKI MACIEJ, Palędzie
(540) PROJEKTOWANIE W KAMIENIU

(531) 01.01.25, 24.13.09, 27.05.01, 26.15.15
(510), (511) 40 kamieniarstwo, informacje o obróbce materiałów, kruszenie kamienia, rzeźbienie w kamieniu, ścieranie
kamieni, 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, wystaw, konkursów, 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, 42 usługi
artystów grafików, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo
przemysłowe.
(210) 465884
(220) 2017 01 03
(731) WARSZAWSKA FUNDACJA FILMOWA, Warszawa
(540) WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY
(510), (511) 41 organizowanie, zarządzanie i prowadzenie
cyklicznych festiwali filmowych, usługi produkcji filmowej, dostarczanie informacji on-line w zakresie filmów
i imprez filmowych, organizowanie i prowadzenie kon-
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kursów związanych z przemysłem filmowym, planowanie
i prowadzenie pokazów filmowych, planowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, wystaw, konferencji i dyskusji panelowych w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki
i kina, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
i wykładów dotyczących filmów, produkcja i dystrybucja
filmów i programów telewizyjnych, usługi programów telewizyjnych w związku z pokazami filmowymi, produkcja
programów telewizyjnych prezentujących filmy niezależnych twórców, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych za pośrednictwem usługi wideo na żądanie,
usługi związane z produkcją i dystrybucją filmów, organizowanie i prowadzenie imprez filmowych, usługi edukacyjne związane z filmem, usługi biblioteczne i archiwalne
dotyczące filmów, dostarczanie informacji dotyczących
filmów i rozrywki, prowadzenie i organizowanie ceremonii
wręczania nagród związanych z filmem, publikacja książek
i/lub czasopism.
465900
(220) 2017 01 03
KOWALIŃSKI JANUSZ, KOWALIŃSKA AGATA VERSO
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) bistro na językach

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, gofry, grysik
kukurydziany, herbatniki, herbatniki petitbeurre, kanapki,
kluski, krakersy, kukurydza mielona i palona, płatki kukurydziane, lody spożywcze, makarony, mąka, mąka kukurydziana i pszenna, muesli, naleśniki, produkty spożywcze na bazie
owsa, owies łuskany, płatki owsiane, paszteciki, pieczywo
imbirowe, piernik, pierożki (ravioli), produkty na bazie mąki,
pizze, placki, słodycze, suchary, przekąski zbożowe, słodycze ozdobne na choinki, mąka sojowa, tarty z nadzieniem
i tarty z owocami, tortille, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów w ofercie handlowej pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na zamówienie
w Internecie oraz w sklepach i hurtowniach z biszkoptami,
bułeczkami słodkimi, bułką tartą, bułkami, chlebem, chlebem bezdrożdżowym, ciastami, mięsem zapiekanym w deście, ciastami mącznymi, ciastkami ryżowymi, ciastkami, goframi, grysikiem kukurydzianym, herbatnikami, herbatnikami
petit-beurre, kanapkami, kluskami, pierogami, krakersami,
kukurydzą mieloną i paloną, płatkami kukurydzianymi, lodami spożywczymi, makaronami, mąką, mąką kukurydzianą
i pszenną, muesli, naleśnikami, produktami spożywczymi
na bazie owsa, owsem łuskanym, płatkami owsianymi, pasztecikami, pieczywem imbirowym, piernikami, pierożkami
(ravioli), produktami na bazie mąki, pizzą, plackami, słodyczami, sucharami, przekąskami zbożowymi, słodyczami ozdobnymi na choinki, mąką sojową, tarty z nadzieniem i tarty
z owocami, tortillą, sałatkami warzywnymi, jogurtami owocowymi, sokami i napojami owocowymi, napojami zimnymi
i ciepłymi, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, obsługa z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe.
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466012
(220) 2017 01 09
DŁUGOSZ MACIEJ, PAWLIK WOJCIECH GO2KRYNICA,
Maynooth, Irlandia
(540) Go2Krynica
(210)
(731)

(531) 06.01.04, 06.03.14, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki polo,
koszulki z nadrukami, apaszki, bandany na szyję, chustki,
czapki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, paski, podkoszulki sportowe, rękawiczki,
skarpetki, swetry, szale, szaliki.
466013
(220) 2017 01 09
DŁUGOSZ MACIEJ, PAWLIK WOJCIECH GO2KRYNICA,
Maynooth, Irlandia
(540) Go2Krynica
(510), (511) 35 reklama, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa prowadzona w formie sklepu stacjonarnego
lub internetowego odzieży, obuwia, nakryć głowy, 43 hotele,
pensjonaty, domy turystyczne, biura zakwaterowania, motele, rezerwacje miejsc w hotelach, pensjonatach, domach
turystycznych, biurach zakwaterowania, motelach, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.

(210)
(731)

466252
(220) 2017 01 15
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) monolith
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
(210)
(731)
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trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami.
466253
(220) 2017 01 15
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) MONOLITH
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
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dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami.
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puterowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej.
(210) 466293
(220) 2017 01 13
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) ... uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959r. BEZ KONSERWANTÓW

466287
(220) 2017 01 16
UNISECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) uniseco
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski optyczne, pamięci
zewnętrzne USB, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 broszury, czasopisma, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania działalności gospodarczej, 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, ekonomiczne prognozy,
opracowywanie CV dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, produkcja informacji handlowych i przemysłowych poprzez globalną sieć komunikacji,
w tym w sieci Internet, 41 usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia projektów edukacyjnych oraz kursów, szkoleń,
w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi związane z organizowaniem i obsługą szkoleń, warsztatów naukowo- praktycznych, kursów edukacyjnych, organizowanie i obsługa
krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, spotkań przedstawicieli
przedsiębiorców z przedstawicielami władz dla wszystkich
branż, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kulturalnych lub edukacyjnych oraz
sesji naukowych, usługi w zakresie działalności wydawniczej
jak: publikacja książek, broszur i materiałów informacyjnych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie nauczania, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-

(531)

07.01.12, 24.09.02, 09.01.10, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.06,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
466298
(220) 2017 01 13
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) TECMAXX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty antystatyczne
do celów domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty do szorowania, antyperspiranty, dezodoranty do użytku
domowego, środki dezodorujące do wnętrz samochodów,
preparaty do mycia, preparaty do zmywania podłóg, posadzek, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, środki do konserwacji skóry jako
pasty, preparaty do pielęgnacji mebli, mydła, emulsje i mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do zmywania
pasty do podłóg i powłok podłogowych, środki, preparaty
i woski do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do prania, wywabiacze plam, środki do czyszczenia,
szorowania, nabłyszczania i konserwacji wnętrza samochodu, preparaty do czyszczenia klimatyzacji samochodowej,
preparaty do nabłyszczania, konserwacji wnętrza samochodu, płyny do spryskiwaczy szyb, płyny i pianki do dywanów
i tapicerki, 4 smary do użytku domowego, oleje do kosiarek,
środki smarne.
466563
(220) 2017 01 25
SILKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) San Escobar
(510), (511) 18 parasolki, 21 kubki, 24 ręczniki, 25 koszulki,
czapki, 39 usługi biura turystycznego.

(210)
(731)
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466590
(220) 2017 01 25
AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) Mój Wybór Margaryna Rodzinna

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 26.01.15, 26.01.18, 26.03.06,
26.03.07
(510), (511) 29 margaryna.
466830
(220) 2017 01 30
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Neteffect
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe,
badania opinii publicznej.

(210)
(731)

466831
(220) 2017 01 30
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Advertrack
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe,
badania opinii publicznej.

(210)
(731)

466899
(220) 2017 01 30
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) Duda Spécialité Nasze polskie!

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin
i wędzonek.
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(210) 466958
(220) 2017 01 31
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) All you need is Love

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy
do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych,
aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji, wzmacniania
i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycznego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania,
kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe,
sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt operacyjny
LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia
do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy,
urządzenia i sprzęt fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych,
sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające
dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów,
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane
dane, dyski, taśmy i kable wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, obwody drukowane, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, karty danych (karty z danymi), karty pamięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające
mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty
telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych
na telefon, dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD
z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne,
elektryczne kable i przewody, kable optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla
sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub
aktywowanych głosowo telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania
towarów i usług, bezpieczne terminale do elektronicznych
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transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
do przywoływania, przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne
podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi
informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub
przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia
do użytku w lub w związku z produkcją lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty
służące do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania,
wody i dostaw energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku
wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami,
pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych
w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe
do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych
urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie
do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski
do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery
osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy
do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in vivo),
radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże
do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych
sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne
do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych
pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci
komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
dzwonki do telefonów komórkowych dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line
z komputerowych baz danych lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe
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do używania w lub w związku z produkcją energii lub elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne
programy
do
gier
komputerowych,
oprogramowanie do gier opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia, obrazy, grafiki,
pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub
z baz komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania
w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS,
inteligentne zegarki (smart watches), przenośne urządzenia
mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne
nadajniki i odbiorniki danych, opaski, które przekazują dane
do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony
w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zawieszki,
naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery w postaci
opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych,
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania
i transmisji wiadomości, radiowych usług przywoławczych,
przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja,
dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą
elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie
danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi w zakresie
wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie,
transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi
wideokonferencyjne, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie
informacji (w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines,
infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infolinii i callcenter, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych
i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa
konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych
z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych operatorów i osób trzecich,
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wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości
i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom
trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu
wymienionych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne
i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług,
42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe
i projektowe w zakresie produktów, badania techniczne,
usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące
komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowań
do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów
przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań
komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie
doradztwa technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych,
projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla
sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa
Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, badania techniczne, badania przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań,
usługi komputerowe, usługi związanie z chmurą obliczeniową, usługi w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowania wbudowanego
komputerowego (firmware), oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania
komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji
w związku z komputerami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne i doradztwo w zakresie technologii
informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci
i usług chmur obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie integracji
systemów komputerowych, technologii informacji, technologii informacyjnej architektury i infrastruktury, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
zarządzania komputerami, wsparcie operacyjne dla sieci
komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji
danych, usługi komputerowe on-line, usługi programowania
on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia obrazów wirtualnych
i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron inter-
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netowych dla osób trzecich, hosting baz danych, blogów,
portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting
miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc
pamięci dla stron internetowych, hosting platform handlu
elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania do użytku
w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line
dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting urządzeń internetowych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe
udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi programowych
i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu
umożliwienia dostępu i używania sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem
oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe
udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa,
dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu
elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów
komputerowych przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa
komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom
do sieci, zarządzanie projektami IT, konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie
integracji systemów komputerowych, komputerowe zarządzanie projektami w zakresie elektronicznego przetwarzania
danych, administrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie
energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie
badań i ocen dotyczących ochrony środowiska, surowców
naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie
pogody, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania
wnętrz, informacja i usługi doradcze dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług.
(210) 466997
(220) 2017 02 01
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cykloftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, krople, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(210) 467050
(220) 2017 02 02
(731) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE
(540) E+TERM BLOK
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(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku,
izolacyjnych panele ścienne, materiałów izolacyjne, materiałów termoizolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), w szczególności naturalne i sztuczne kamienie, ścienne
materiały budowlane, niezbrojone bloki i belki i panele budowlane wykonane z betonu komórkowego, betonu, betonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskowca,
komponenty, w szczególności wapienny piaskowiec, cegły,
płyty ceglane, płyty z drążonych bloczków betonowych, cement, beton lekki, suchy beton, elementy prefabrykowane
(niemetalowe) do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabrykowane wykonane z piaskowca wapiennego
lub płyty pilśniowej, mobilne ścianki działowe, żelbetowe
elementów budowlanych.
(210) 467051
(220) 2017 02 02
(731) Xella Deutschland GmbH, Duisburg, DE
(540) E+TERM BLOK beton komórkowy

(531) 07.01.24, 07.01.25, 19.01.03, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 produkty do izolacji powierzchni budynku,
izolacyjnych panele ścienne, materiałów izolacyjne, materiałów termoizolacyjne, 19 materiały budowlane (niemetalowe), w szczególności naturalne i sztuczne kamienie, ścienne
materiały budowlane, niezbrojone bloki i belki i panele budowlane wykonane z betonu komórkowego, betonu, betonu porowatego, pianobetonu lub wapiennego piaskowca,
komponenty, w szczególności wapienny piaskowiec, cegły,
płyty ceglane, płyty z drążonych bloczków betonowych, cement, beton lekki, suchy beton, elementy prefabrykowane
(niemetalowe) do budowy budynków, ścian i sufitów, elementy prefabrykowane wykonane z piaskowca wapiennego
lub płyty pilśniowej, mobilne ścianki działowe, żelbetowe
elementów budowlanych.
467128
(220) 2017 02 04
UTC TOUR OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SeeKrakow

(210)
(731)

(531) 24.09.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski i inne nośniki elektroniczne z nagraniami,
publikacje internetowe i elektroniczne, książki, czasopisma,
podręczniki, wszystkie wymienione w postaci elektronicznej
do pobierania, 16 książki, czasopisma, katalogi, informatory,
podręczniki, poradniki, druki, ulotki, foldery, mapy, wizytówki, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
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spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
w tym w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo handlowe (outsourcing), udzielanie informacji handlowej i konsumenckiej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu hotelami, organizowanie
targów i wystaw, usługi agencji reklamowych, usługi reklamy
billboardowej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej i korespondencyjnej, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, ogłoszeń reklamowych, tekstów sponsorowanych,
usługi kreowania wizerunku, doradztwo w kreowaniu wizerunku, badania marketingowe, sondaże opinii, badania i analizy rynku, usługi public relations, usługi porównywania cen,
usługi przygotowywania zestawień statystycznych, usługi
wywiadu gospodarczego, usługi sprzedaży dla osób trzecich,
39 organizowanie wycieczek, turystyka, zwiedzanie turystyczne, rezerwowanie miejsc na podróże, usługi osób towarzyszących podróżnym, transport podróżnych, rezerwacja
transportu, informacje o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi transportowe autobusowe, usługi kierowców,
pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 organizowanie i prowadzenie balów, konferencji, kongresów,
konkursów, koncertów, przyjęć, seminariów, sympozjów,
wystaw, wydarzeń rozrywkowych, zjazdów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie obozów sportowych
i zawodów sportowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie wyjazdów wakacyjnych, informacja o rozrywce,
rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów,
publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi poradnictwa w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi poradnictwa zawodowego, 43 usługi prowadzenia hoteli, hosteli,
moteli, pensjonatów, domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach,
domach turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na spotkania i posiedzenia.
(210) 467225
(220) 2017 02 07
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) DREAM LIQUEUR

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
(210) 467227
(220) 2017 02 07
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) TARNINÓWKA POGÓRZE KARPACKIE
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(531) 05.03.20, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
467280
(220) 2017 02 08
INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HP

(210)
(731)

(531) 18.05.01, 18.05.05, 27.05.01
(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.
467442
(220) 2017 02 10
WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP ECONOMIC ADVISORY PROF. DR HAB. CEZARY
WÓJCIK, Warszawa
(540) Leadership Academy for Poland (LAP)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations,
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie
[edukacja].

(210)
(731)
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467446
(220) 2017 02 10
WÓJCIK CEZARY CENTER FOR LEADERSHIP ECONOMIC ADVISORY
PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa
(540) international Polish Academic Network (iPAN)
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations,
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie czasopism, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie
[edukacja].
(210)
(731)

467638
(220) 2017 02 15
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PAKIET RATUNKOWY
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto w telekomunikacyjnej usłudze
przedpłaconej, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje
mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów
pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej,
oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe
do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komór(210)
(731)
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kowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy telewizyjne, filmy,
nagrane audycje radiowe, nagrania dźwiękowe, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie
cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder
- osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki
sygnałów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci
komunikacyjnych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie
komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku
i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż
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miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Inter-
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netu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie,
mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery,
telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednictwo przy zasilaniu konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi finansowe związane
z przedpłaconymi kartami telefonicznymi, usługi zasilania
konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, transakcje finansowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, w tym
transakcji mobilnych, usługi z zakresu przekazywania dyspozycji płatniczych oraz udzielania informacji bankowych
oraz finansowych o rachunkach za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środków
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, analizy finansowe, administrowanie finansami, bankowość online,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych,
doradztwo w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer
(P2P), usługi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, usługi realizacji
mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne
usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, usługi płatności między użytkownikami telefonów, 38 usługi zasilania konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie
konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
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razowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń
służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie
nadawania programów telewizyjnych świadczone on-line
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych,
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego,
kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów,
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, transmisja strumieniowa.
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467639
(220) 2017 02 15
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) KOŁO RATUNKOWE
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto w telekomunikacyjnej usłudze
przedpłaconej, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje
mobilne umożliwiające realizację internetowych przekazów
pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
aplikacje komputerowe do pobrania, aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane programy
telewizyjne, filmy, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwiękowe, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
(210)
(731)
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do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia telefoniczne,
urządzenia telewizyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych,
telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci
globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych
urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania
marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
- Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
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dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie
komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 pośrednictwo przy zasilaniu konta telefonicznego
w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu
usług telekomunikacyjnych, usługi finansowe związane
z przedpłaconymi kartami telefonicznymi, usługi zasilania
konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, transakcje finansowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, usługi finansowe świadczone
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, transfer elektroniczny kapitału w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, autoryzacja i rozliczanie transakcji
bezgotówkowych, w tym transakcji mobilnych, usługi z zakresu przekazywania dyspozycji płatniczych oraz udzielania
informacji bankowych oraz finansowych o rachunkach
za pośrednictwem serwisów telekomunikacyjnych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, analizy finansowe, administrowanie finansami,
bankowość online, przetwarzanie płatności dotyczących
kart kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych,
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przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych
tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych,
usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi zarządzania finansami,
telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń,
usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, usługi płatności między
użytkownikami telefonów, 38 usługi zasilania konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, zasilanie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze
przedpłaconej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów po-

25

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone o-line z sieci komputerowej oraz z telefonów
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla
urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego., nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja,
transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości
i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, transmisja strumieniowa.
(210) 467690
(220) 2017 02 16
(731) KATRYŃSKA DANUTA DANLAB, Białystok
(540) DANLAB
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(540) Dermaline

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, 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, kremy,
mleczka i balsamy do ciała, 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 pillingu, 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 balsamy do celów medycznych, 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) 467829
(220) 2017 02 20
(731) GORGOL IRENEUSZ FIRMA GORGOL, Częstochowa
(540) BEARDYMAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 meble laboratoryjne, urządzenia i przyrządy:
laboratoryjne, naukowe, geodezyjne, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do gaszenia ognia, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania i chłodzenia, urządzenia do obróbki żywności i napojów,
urządzenia klimatyzacyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej wyposażenia laboratoriów oraz urządzeń gastronomicznych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
z wyposażeniem laboratoryjnym, urządzeniami i sprzętem
medycznym, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi polegające na rejestracji,
transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych, usługi
agencji reklamowych, usługi dystrybucji prospektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek,
41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń
w zakresie wyposażenia laboratoriów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wyposażenia
obiektów gastronomicznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, 42 doradztwo w zakresie wyposażenia
laboratoriów w sprzęt oraz meble laboratoryjne i medyczne,
doradztwo w zakresie wyposażenia i restauracji.
(210)
(731)

467716
(220) 2017 02 16
DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś

(531) 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki do włosów, 21 szczotki do pielęgnacji brody, szczotki do włosów, grzebienie do włosów.
467946
(220) 2017 02 21
ZAWADZKI MAREK, SIKORA PIOTR AGENCJA
WARSZAWIAK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) WARSZAWIAK
(210)
(731)

(531) 07.05.08, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie nieruchomościami, w tym poprzez internet, usługi agencji reklamowej, w tym poprzez Internet, pośrednictwo w sprzedaży na cele reklamowe, w tym
poprzez internet, 36 pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, wynajmie i zamianie nieruchomości, w tym poprzez internet.
(210)
(731)

467966
(220) 2017 02 21
ZAWADZKI MAREK, SIKORA PIOTR AGENCJA
WARSZAWIAK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
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(540) Warszawiak
(510), (511) 35 zarządzanie nieruchomościami, w tym poprzez internet, usługi agencji reklamowej, w tym poprzez
Internet, pośrednictwo w sprzedaży na cele reklamowe,
w tym poprzez internet, 36 pośrednictwo w sprzedaży,
kupnie, wynajmie i zamianie nieruchomości, w tym poprzez
internet.
467978
(220) 2017 02 22
GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Sprawne narzędzia to podstawa
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania,
kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji
elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji roboczych,
komputerów osobistych, sieci komputerowych, Internetu,
oprogramowanie komputerowe do obsługi komunikacji
w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów
miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego online
oprogramowania komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, software komputerowy
do zarządzania bankami danych, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne
maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie
komputerowe [software], programy komputerowe, zwłaszcza
w dziedzinie komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa, usługi umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży części zamiennych do elektronarzędzi, sprzętu AGD i RTV, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa
domowego, sprzętu RTV, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, artykułów motoryzacyjnych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych,
chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, papierowych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, naukowych, optycznych, wagowych, pomiarowych,
sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń do odtwarzania,
do ratowania życia, BHP, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco - sterujących, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych
artykułów przez globalną sieć komputerową za pomocą interaktywnej witryny internetowej online, usługi w zakresie obsługi reklamacji w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, usługi obsługi reklamacji narzędzi ręcznych,
elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych,
urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku
i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, klimatyzacji za pomocą elektronicznej i internetowej platformy, usługi Call-Center, w tym przetwarzanie zleceń
zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mia(210)
(731)
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nowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub
przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji
(handel elektroniczny) przez hotline serwisową, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie administracja
w zakresie umów o naprawę i serwisowanie, usługi związane
z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub
lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych,
bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów,
nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych,
podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych
urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie
gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także
online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych,
systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych
bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, reklama
towarów - ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja próbek towarów
i materiałów w celach reklamowych, publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materiałów
promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa, usługowa (punkty informacji kupieckiej), przeprowadzanie sondaży,
badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych,
usługi finansowe, ubezpieczenia, 37 instalacja, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników
danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji,
regeneracja maszyn, silników, elektronarzędzi, akumulatorów
i baterii zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi ślusarskie, dorabianie elementów, kalibrowanie, malowanie, malowanie proszkowe, malowanie natryskowe, powlekanie [malowanie], lakierowanie, prace dekoratorskie w budynkach,
wiercenie, cięcie, spawanie w celach naprawczych, usługi
w zakresie konstrukcji hydraulicznych, wynajem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów i baterii, urządzeń
fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych,
komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych,
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urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, kompresorów powietrza, ładowanie akumulatorów i baterii, usługi
budowlane, usługi instalacyjne, usługi w zakresie montażu
i naprawy, informacja, doradztwo o ww. usługach, usługi edukacyjne związane z ww. usługami, 38 dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży,
wymiany, serwisu, naprawy, reklamacji rzeczy poprzez sieć
elektroniczną, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi portalu
internetowego,, przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących wybranych firm i osób fizycznych, usługi
przekazywania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron WWW, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usługi związane z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe różnego
rodzaju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie i dostarczanie
wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet, usługi związane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multimedialnych,
usługi przekazywania informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu i obrazu
w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne
przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi
online - dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu komunikacji za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych wielu użytkownikom w celu udostępnienia własnych
zbiorów i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej
z przeszukiwalnych indeksów i baz danych, włączając tekst,
dokumenty w formie elektronicznej, bazy danych, informacje
graficzne i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi w zakresie umożliwiania
wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu
telekomunikacyjnego, informacje i doradztwo dotyczące
wszystkich powyżej wymienionych usług, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, konfekcjonowanie towarów,
dostarczanie towarów z zamówień elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych, wypożyczanie maszyn służących
do pakowania, transportowania i składowania, pośrednictwo
w transporcie, wypożyczanie samochodów, pojazdów, łodzi,
statków, dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, 40 obróbka materiałów, budowanie maszyn na zamówienie, grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie,
fazowanie szkła, frezowanie, galwanizowanie, kucie, montowanie produktów dla osób trzecich, metalizowanie, niklowanie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie, pneumatyczne ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spawanie,
śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie, gięcie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, usługi oczyszczania
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wody na miejscu, usługi niszczenia dysków twardych, pomiary, badania i eksploracja, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie sprzętu do cięcia, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wypożyczanie urządzeń chłodniczych,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń
klimatyzacyjnych recykling, recykling i uzdatnianie odpadów,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, drukowanie, drukowanie offsetowe, druk sitowy, usługi
składania druku, usługi powielania 3d, dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów, nadruk wzorów, platerowanie, druk cyfrowy, usługi edukacyjne związane z ww. usługami,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie, obsługa
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia, elearning, dokształcanie i doradztwo zawodowe, mikro-wydawnictwa, publikacja książek elektronicznych usługi w zakresie gier interaktywnych, 42 usługi informatyczne w zakresie
interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego rodzaju Obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności
społecznej online do handlu, wymiany informacji, sprzedaży,
napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej
dla zarejestrowanych użytkowników do dotyczących narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych
i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji oraz części zamiennych do ww. towarów, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji,
dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez
sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez
globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji
oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów,
banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji, umożliwienie korzystania z software do pobierania informacji i analizy dużych objętościowo zasobów danych, odnośnie pobierania danych między sobą, udostępnianie software do tworzenia
wykazów informacji i innych źródeł informacji, udostępnienie
software do wyszukiwania informacji z wykazu informacji,
banków danych lub tekstu, obrazu, grafiki, elektronicznych dokumentów, audiowizualnych informacji, obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez
globalną sieć komputerową, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi informatyczne), opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie elektronarzędzi i narzędzi,
badania naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analiza
przemysłowa, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje
komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego
sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie danych,
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opracowywanie projektów technicznych, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań,
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, animacje i prezentacje multimedialne, wzornictwo i rozwój produktów z zakresu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, produktów
multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi portalu internetowego, projektowanie
i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie
powyższe usługi także świadczone online, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, prowadzenie
serwerów projektowanie narzędzi, elektronarzędzi, produktów
przemysłowych, maszyn przemysłowych. badania w dziedzinie
technologii pomiarowych, przeglądy techniczne, kalibrowanie
[pomiary], miernictwo [pomiary], pomiary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, 45 społeczne usługi dostępne poprzez
sieci informatyczne sieci online zawarte w tej klasie, prywatne
i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb
poszczególnych osób zawarte w tej klasie, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi prawne, w tym przygotowywanie umów związanych z instalacją, naprawami, konserwacją, serwisowaniem i przeprowadzaniem przeglądów,
administrowanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, praw
dotyczących wzornictwa przemysłowego, oprogramowania
komputerowego, materiałów drukowanych, usługi doradcze
dotyczące usług ujętych w tej klasie.
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szlachetnego, płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia,
płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze
kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, elementy
betonowe murów oporowych, terakota, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla budownictwa, niemetalowe
materiały nawierzchniowe elewacyjne i wykończeniowe.
468060
(220) 2017 02 24
GRAVITAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QBIK CAFE

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.11.02, 11.03.04
(510), (511) 43 prowadzenie barów, restauracji, kawiarni,
usługi cateringowe.
(210) 468277
(220) 2017 02 28
(731) KAŁKA NATALIA, Dębno Polskie
(540) KapuCup

468027
(220) 2017 02 23
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA HYDRO BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.
(210)
(731)

468028
(220) 2017 02 23
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA VITAMIN BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.

(210)
(731)

468031
(220) 2017 02 23
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA MATT BOOSTER JELLY MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy w saszetkach.

(210)
(731)

(210) 468049
(220) 2017 02 23
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Maxima Rigato
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla
podłoży z kostki brukarskiej - wszystkie wymienione artykuły
jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia

(531) 24.17.25, 25.07.20, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14, 17.05.25
(510), (511) 9 miarki [naczynia pomiarowe], pojemniki szklane głębokie do pomiarów, 21 pojemniki kuchenne,
pojemniki ze szkła, pojemniki z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miarki, w szczególności
miarki do mleka i do wody.
468302
(220) 2017 03 02
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) ARTIKON MSM
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
(210)
(731)
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leki w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności
o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, maści
przeciwzapalne.
468385
(220) 2017 03 03
HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAŹMIERZ
(540) SERÓWKA
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, sery
żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser
miękki, ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka
krowiego, ser mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty serów, dipy serowe, mieszanki serowe,
paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery świeże
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie na bazie
sera, przekąski serowe z dodatkiem wyrobów wędliniarskich
i/lub ryb i/lub warzyw lub owoców także przetworzonych,
gotowe dania na bazie sera z różnymi dodatkami, wyroby
wędliniarskie z serem, przetwory z mięsa, drobiu, dziczyzny,
ryb, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, produktów nabiałowych, 30 sos
serowy, dania na bazie makaronu z serem i innymi dodatkami,
krakersy nadziewane serem, kanapki z serem i różnymi dodatkami także do zapiekania, serniki, ciastka serowe.
(210)
(731)

468393
(220) 2017 03 03
KOTALA WALDEMAR KRYSLAND PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE, Łódź
(540) KRYSLAND
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież.
468434
(220) 2017 03 06
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) ZatoClear
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, roztwory oczyszczające
do użytku medycznego, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki
pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety,
napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu
leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze.

(210)
(731)
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468561
(220) 2017 03 08
POWER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutoryż
(540) Grünwelt

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 7 nożyce do żywopłotów jako maszyny, nożyce
elektryczne, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce
ogrodnicze jako maszyny, odśnieżarki, ogrodowe maszyny
uprawowe, opryskiwacze jako maszyny, opryskiwacze jako
maszyny do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako maszyny rolnicze, opryskiwacze jako maszyny rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze
jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki
owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze do montowania
na traktorach, opryskiwacze ogrodnicze jako części maszyn,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze
w postaci przyczepek, ostrza do kosiarek, ostrza noży do noży
elektrycznych, pługi, pługi jako sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi
śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze, przycinacze
do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy, przycinarki
do żywopłotów jako maszyny, przycinarki do żywopłotów
z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi trawników
jako maszyny, przycinarki trawy, rozpylacze owadobójcze
jako maszyny, rozpylacze przymocowane do pojazdów
w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki nawozów
jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze obornika
jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi drzew jako maszyny,
siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki rolnicze, siewniki
rzędowe jako części do maszyn, siewniki rzędowe jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów, siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia do zraszania jako maszyny, urządzenia ogrodnicze napędzane
elektrycznie, wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki
do trawników jako maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako koszenie, żniwiarki jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, żniwiarki holowane przez traktor, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki zbożowe, 12 ciągniki elektryczne jako
pojazdy, elektryczne pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy
elektryczne, skutery niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne, skutery sterowane elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: nożyce do żywopłotów jako maszyny, nożyce elektryczne, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze
jako maszyny, odśnieżarki, ogrodowe maszyny uprawowe,
opryskiwacze jako maszyny, opryskiwacze jako maszyny
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze,
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opryskiwacze jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako
maszyny rolnicze, opryskiwacze jako maszyny rozpylające
herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do montowania
na przyczepach, opryskiwacze do montowania na traktorach, opryskiwacze ogrodnicze jako części maszyn, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze w postaci przyczepek, ostrza do kosiarek, ostrza noży do noży
elektrycznych, pługi, pługi jako sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów, pługi odśnieżające wirnikowe, pługi
śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze, przycinacze
do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy, przycinarki
do żywopłotów jako maszyny, przycinarki do żywopłotów
z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi trawników
jako maszyny, przycinarki trawy, rozpylacze owadobójcze
jako maszyny, rozpylacze przymocowane do pojazdów
w celu opryskiwania upraw rolnych, rozrzutniki nawozów
jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze obornika
jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi drzew jako maszyny,
siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki rolnicze, siewniki
rzędowe jako części do maszyn, siewniki rzędowe jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewniki
rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów,
siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia do zraszania jako
maszyny, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki do trawników jako
maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako koszenie, żniwiarki jako
sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, żniwiarki
holowane przez traktor, żniwiarki i snopowiązałki, żniwiarki
zbożowe, ciągniki elektryczne jako pojazdy, elektryczne pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy elektryczne, skutery niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne, skutery sterowane
elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, marketing,
reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: nożyce
do żywopłotów jako maszyny, nożyce elektryczne, nożyce
ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze jako maszyny, odśnieżarki, ogrodowe maszyny uprawowe, opryskiwacze jako maszyny, opryskiwacze jako maszyny do użytku
domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze
jako maszyny ogrodnicze, opryskiwacze jako maszyny rolnicze, opryskiwacze jako maszyny rozpylające herbicydy
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze jako maszyny rozpylające środki owadobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze do montowania na przyczepach,
opryskiwacze do montowania na traktorach, opryskiwacze
ogrodnicze jako części maszyn, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, opryskiwacze w postaci przyczepek, ostrza
do kosiarek, ostrza noży do noży elektrycznych, pługi, pługi
jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów, pługi
odśnieżające wirnikowe, pługi śnieżne, pługi stanowiące maszyny rolnicze, przycinacze do drzew jako maszyny, przycinarki do trawy, przycinarki do żywopłotów jako maszyny,
przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, przycinarki krawędzi trawników jako maszyny, przycinarki trawy,
rozpylacze owadobójcze jako maszyny, rozpylacze przymo-
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cowane do pojazdów w celu opryskiwania upraw rolnych,
rozrzutniki nawozów jako maszyny, rozrzutniki obornika, roztrząsacze obornika jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów, roztrząsacze obornika dwutarczowe, roztrząsacze obornika rzędowe jako maszyny, sekatory do gałęzi
drzew jako maszyny, siewniki, siewniki jako maszyny, siewniki
rolnicze, siewniki rzędowe jako części do maszyn, siewniki
rzędowe jako narzędzia rolnicze, siewniki rzędowe jako rolnicze przyrządy, siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzutowe, siewniki rzutowe jako sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów, siewniki w postaci przyczep do traktorów, snopowiązałki, trymery sierści dla zwierząt jako maszyny, urządzenia do usuwania śniegu jako maszyny, urządzenia do zraszania jako maszyny, urządzenia ogrodnicze
napędzane elektrycznie, wyrównywarki krawędzi trawy, zamiatarki do trawników jako maszyny, żniwiarki, żniwiarki jako
koszenie, żniwiarki jako sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów, żniwiarki holowane przez traktor, żniwiarki
i snopowiązałki, żniwiarki zbożowe, ciągniki elektryczne jako
pojazdy, elektryczne pojazdy wysięgnikowe, elektryczne rowery składane, elektryczne skutery jednokołowe, pojazdy
elektryczne, skutery niesilnikowe jako pojazdy, skutery śnieżne, skutery sterowane elektrycznie, skutery z napędem elektrycznym, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 468571
(220) 2017 03 08
(731) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów
(540) Vital Life Szczypta Zdrowia
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, zioła lecznicze, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje i tłuszcze jadalne, suszone
owoce i warzywa, przetworzone nasiona i orzechy, dżemy,
galaretki, 30 kawa i substytuty kawy, herbata, herbaty ziołowe, cukier i słodziki naturalne, mąka i produkty zbożowe,
kasze, płatki śniadaniowe, ziarna przetworzone, wyroby cukiernicze i słodycze, w tym batony energetyczne, sól, zioła,
zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy, sosy (-przyprawy),
sosy do sałat, 31 nasiona, orzechy, ziarna nieprzetworzone,
otręby zbożowe, 32 soki owocowe i warzywne, syropy owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji, winiarni, kawiarni,
herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji samoobsługowych,
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów na zamówienie.
(210) 468572
(220) 2017 03 08
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(540) TenSmak PRZYPRAWA STAROPOLSKA

(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 zioła suszone do celów spożywczych, przyprawy, sosy.

31

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 468573
(220) 2017 03 08
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(540) Zioła Ojca Tymoteusza
(510), (511) 30 substytuty kawy, herbata, herbaty ziołowe,
słodziki naturalne, ziarna przetworzone, zioła do celów spożywczych, zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy, sosy,
sosy - przyprawy, sosy do sałat.
(210) 468575
(220) 2017 03 08
(731) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów
(540) Zioła Ojca Mariusza
(510), (511) 30 substytuty kawy, herbata, herbaty ziołowe,
słodziki naturalne, ziarna przetworzone, zioła spożywcze,
zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat.
(210)
(731)
(540)

468593
(220) 2017 03 08
CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(531) 24.17.18, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.02.07
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy
do gier komputerowych, nagrane programy komputerowe,
ładowalne programy komputerowe, aplikacje komputerowe
do pobrania z Internetu, programy do przetwarzania danych, interaktywne multimedialne programy komputerowe,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu,
sprzęt i akcesoria komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, okulary przeciwsłoneczne, 36 operacje walutowe, wymiana pieniędzy, usługi kantorów, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany
walut, dostarczanie waluty obcej, handel walutami, handel
walutami online w czasie rzeczywistym, informacja finansowa w postaci kursów walut, notowania kursów wymiany
walut, przewidywanie kursów walutowych, rynek dewizowy, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
walutą obcą, sporządzanie i notowanie informacji o kursach
wymiany walut, swapy walutowe, udostępnianie informacji
na temat cen kursu walut, usługi agencji wymiany pieniędzy,
usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, wymiana
i przelew środków pieniężnych, zapewnianie list kursów walutowych, biura wymiany walut, usługi gotówkowe, czekowe
i przekazy pieniężne, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, zautomatyzowane usługi płatnicze, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub
telefon (home banking), informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej,
ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, zarządzanie
finansami, wycena finansowa w ubezpieczeniach, bankowości i dotycząca nieruchomości, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe,
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tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
gwarancje jako kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi
w zakresie karty debetowych i kredytowych, obsługa kart debetowych i kredytowych, emisja kart debetowych i kredytowych, maklerstwo ubezpieczeniowe, maklerstwo giełdowe,
notowania giełdowe, ekspertyzy do celów podatkowych,
sponsorowanie i patronat finansowy, sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie i finansowanie programów
telewizyjnych, filmowych i radiowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki finansowe,
transakcje finansowe, ubezpieczenia, wymiana waluty, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
zarządzanie aktywami, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line materiałów niepobieralnych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji,
studia filmowe, fotografia, fotoreportaże, salony gier, usługi
gier świadczone on-line, organizowanie gier hazardowych,
usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, pokazy kształcenia
praktycznego, organizowanie i prowadzenia warsztatów
i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie zajęć, imprez,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, produkcja imprez sportowych,
udzielanie informacji związanych ze sportem, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek.
468595
(220) 2017 03 08
PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice
(540) KOBAX
(510), (511) 19 listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne
(niemetalowe -), listwy budowlane (niemetalowe -), listwy
przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe,
listwy do lamperii, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy
boazeryjne (niemetalowe -), płyty pilśniowe, płyty pilśniowe
twarde, płyty pilśniowe drewniane, płyty pilśniowe do użytku w budownictwie, płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi,
fronty budowlane (niemetalowe -), panele szklane, panele
drewniane, niemetalowe panele dachowe, panele ogrodzeniowe (niemetalowe -), panele okładzinowe (niemetalowe -),
niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe panele ścienne, laminowane panele parkietowe, panele okładzinowe ze szkła, panele licowe ze sklejki,
podwójnie szklone panele (niemetalowe -), panele szklane
do drzwi, okładzinowe panele ścienne (niemetalowe -), panele dachowe przeszklone [niemetalowe ramy], drewniane
panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne
na sufity, szklane panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja],
(210)
(731)
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panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, okładzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, szklane panele [obramowanie niemetalowe] do budownictwa,
panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, systemy
niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, podwójnie szklone panele (niemetalowe -) ze szkłem
izolacyjnym, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele mocowane techniką złącza wpuszczanego (niemetalowe -) do budownictwa, szklane panele
[obramowanie niemetalowe] do użytku w budownictwie,
przezroczyste panele z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, przezroczyste panele z tworzyw sztucznych
do konstruowania budynków, panele odporne na ogień
(niemetalowe -) do użytku w budownictwie, półprzezroczyste panele budowlane wykonane z materiałów z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, panele z płyt wiórowych hamujące ogień do użytku w budownictwie, membrany dachowe
z PCV, membrany do pokryć dachowych, 20 listwy profilowe
do luster, listwy profilowe do mebli [gzymsy], ramy obrazów
[listwy do -], listwy do ram obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, listwy z tworzywa
sztucznego do ochrony krawędzi mebli, dekoracyjne listwy
z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, listwy
wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych, ozdobne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na frontach sklepów, listwy wykonane
z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane
wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym,
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania
do mebli robionych na wymiar, witryny, witryny wystawowe,
blaty kuchenne, blaty robocze, blaty stołowe, blaty na szafki,
blaty [części mebli], blaty wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki przeznaczone do użytku
ze zlewozmywakami, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, maskownice wlotu do skrzynek na listy [nie
z metalu łub z kamienia], fronty szuflad, fronty do szaf i szafek, panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody], samoprzylepne panele wystawowe, panele drewniane do mebli, panele tylne [części mebli], przenośne panele działowe
[meble], panele będące częściami mebli, dekoracyjne panele
drewniane [meble], składane panele do celów ekspozycyjnych, panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne],
panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], panele
wystawowe w postaci mebli, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe do ośrodków
sprzedaży, tablice pod litery [puste panele wystawowe],
przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele frontowe do trumien prezentujące zdjęcia
i informacje o zmarłym, panele z przezroczystych tworzyw
sztucznych będące częściami pojemników do pakowania,
elementy meblowe, płyty meblowe, wózki meblowe, meblowe (półki -), kozły [stojaki meblowe], złącza meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], przesuwne ścianki działowe do pokoi
[przegrody meblowe], trumny, trumny z drewna, trumny
z wikliny, trumny (osprzęt niemetalowy do -), trumny i urny
pogrzebowe, 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży
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w punkcie sprzedaży na rzecz innych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem
i sprzedażą produktów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi detalicznych domów handlowych związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów
toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi
ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, 40 usługi polerowania, usługi
recyklingowe, usługi stolarskie, usługi szlifierstwa optycznego, usługi barwienia elektrolitycznego, usługi powielania 3D,
usługi z zakresu polerowania przez ścieranie, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.
(210) 468624
(220) 2017 03 09
(731) STOLARCZYK MICHAŁ FRAGRANS, Łódź
(540) Fragrans FRESHCAR

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe),
środki zapachowe, preparaty zapachowe, 5 odświeżacze
powietrza.
(210) 468633
(220) 2017 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Hydro Love
(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 ete-
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ryczne 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 leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
(210) 468652
(220) 2017 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Hydrolove
(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 leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki
i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
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468736
(220) 2017 03 13
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) WÓDKA Z MAZUR
(210)
(731)

(531) 06.03.01, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.
(210) 468759
(220) 2017 03 13
(731) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław
(540) BLUeFLEX

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, taśmy izolacyjne.

(210) 468690
(220) 2017 03 10
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE sweet woman

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 11.01.13
(510), (511) 30 kasze spożywcze, kluski, makarony, makaron
pełnoziarnisty, makaron razowy, makaron spożywczy, mąka,
mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, produkty z mąki mielonej, muesli, płatki śniadaniowe,
płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki żytnie, przekąski
zbożowe, preparaty zbożowe, produkty na bazie zbóż, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy i preparaty do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie i płynne.

468819
(220) 2017 03 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 i NOWOŚĆ w rodzinie
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(210) 468910
(220) 2017 03 15
(731) KOSTRZEWA PIOTR, Warszawa
(540) GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
im. Witolda Rychtera

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.06
(510), (511) 25 ubrania sportowe, 35 wystawy w celach handlowych i/lub reklamowych, giełdy i aukcje pojazdów, reklama, 41 rozrywka, organizacja i prowadzenie rajdów, imprez
sportowych i/lub kulturalnych, publikowanie tekstów, książek i periodyków - także elektroniczne.
468912
(220) 2017 03 15
ART PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) ArtWOOD
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone pod postacią granulek,
proszków, płynów i past, produkty chemiczne podstawowe i do wytwarzania tworzyw sztucznych, polimery, środki antystatyczne do tworzyw sztucznych, środki niepalne
oraz uniepalniające do tworzyw sztucznych, 17 tworzywa
sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej do użytku w produkcji i w przemyśle, tworzywa
sztuczne w postaci wytłoczonej stosowane w produkcji oraz
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, tworzywa sztuczne
w postaci arkuszy, prętów, kształtek i rur, włókna z tworzyw
sztucznych nie dla włókiennictwa, 40 przetwarzanie i obróbka tworzyw sztucznych, recykling tworzyw sztucznych,
obróbka materiałów włókienniczych i tkanin, ogniouodparnianie tkanin i tekstyliów.

(210)
(731)

(210) 468921
(220) 2017 03 16
(731) POSPIESZYŃSKI GRZEGORZ AUTO-AS, Gostynin
(540) Ewa & J.A. WWW.EWAIJA.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu: środki do namaczania bielizny, krochmal, płatki
mydlane do prania, preparaty do odbarwiania, wybłyszczacze
i wygładzające środki do prania, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i upiększania ciała, rąk, paznokci, twarzy, w tym kremy,
mleczka, żele, odżywki, maseczki kosmetyczne, cienie, róże,
pudry, fluidy, pomadki i kredki do oczu i ust, wody toaletowe,
perfumy, dezodoranty do użytku osobistego, mydła, płyny
i sole do kąpieli, lakiery do paznokci, podkłady do lakierów
do paznokci, utwardzacze do lakierów do paznokci, rozcieńczacze do lakierów do paznokci, paznokcie sztuczne, tipsy,
preparaty do pielęgnacji, wzmacniania i wygładzania płytki paznokcia, preparaty ochronne, preparaty wzmacniające
do podklejania paznokci, zestawy i wzory do modelowania
i zdobienia paznokci, w tym akrylowych, żelowych i fiberglass,
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kalkomanie do paznokci, żele, fiberglass oraz jedwab do zdobienia paznokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, zmywacze do paznokci, sztuczne rzęsy, szampony, farby i płukanki
do włosów, balsamy, preparaty do depilacji, waciki, wata do celów kosmetycznych, ozdoby do celów kosmetycznych, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, artykuły toaletowe, preparaty do pielęgnacji sztucznych paznokci, preparaty i środki
do czyszczenia paznokci, preparaty do usuwania naskórka,
pumeks przybory toaletowe, preparaty i środki do polerowania paznokci, środki i preparaty do pielęgnacji i upiększania
rąk oraz stóp, sole do kąpieli, preparaty do depilacji i opalania
ciała, płyny akrylowe, zestawy kosmetyków, środki czystości,
olejki do celów kosmetycznych, pasty do zębów, 8 ostrza:
maszynki do golenia, brzytwy, nożyczki do paznokci, pilniki
do paznokci, cążki i szczypce do paznokci, pincety, szczotki i grzebienie do włosów, nieelektryczne przybory ręczne
do układania włosów, wałki do włosów, 11 urządzenia do suszenia pomalowanych paznokci, suszarki, lampy elektryczne,
lampy ultrafioletowe i promienniki podczerwieni, sterylizatory,
18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, parasolki, parasole (duże), laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
torby, torebki sportowe i damskie, plecaki, torby na laptopy, kosmetyczki, paski, walizki, 20 lusterka toaletowe (ręczne), meble
łazienkowe, meble ogrodowe, fotele fryzjerskie i wyposażenie
meblarskie salonów fryzjerskich, ramki do 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 przeznaczone do dozowania i przechowywania
preparatów kosmetycznych oraz przyrządów kosmetycznych
a także uchwyty do narzędzi wykonane z tych materiałów,
21 gąbki toaletowe, torby izotermiczne, torby foliowe, folie
spożywcze, worki na śmieci, grzebienie, gąbki do celów domowych, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, pojemniki nie z metali szlachetnych
ani nie pokrywane nimi, naczynia ze szkła, porcelany i ceramiki nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży w sklepach
i hurtowniach artykułów kosmetycznych, chemii stosowanej
w kosmetyce, artykułów wyposażenia salonów fryzjerskich
i kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie hurtowni z kosmetykami i sprzętem
do wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz produktami
do stylizacji i pielęgnacji paznokci u dłoni i stóp, 44 usługi medyczne: porady specjalistów z zakresu dermatologii, okulistyki,
chirurgii plastycznej, higiena i troska o urodę istot ludzkich,
prowadzenie salonów kosmetycznych, salonów piękności,
solariów, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów profilujących sylwetkę, usługi manicure, pedicure, nakładania sztucznych paznokci, tipsów, prowadzenie salonów fryzjerskich.
468931
(220) 2017 03 16
TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T-FLEX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy i programy dla banków danych, dla
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
tworzenia i dokumentowania mechanicznych lub elektro-
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mechanicznych części, wyrobów lub komponentów oraz
do analiz, optymalizacji, kreacji, wizualizacji, symulacji,
weryfikacji i wytwarzania powyżej wymienionych części,
zwłaszcza komputerowe programy i programy dla opracowywania i rozwoju wyrobów i oprogramowania umożliwiającego współdziałanie w produkcji, dla administrowania danymi o produktach, administrowania przepływem
pracy i podziału zadań, w szczególności dla projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 42 usługi dotyczące opracowywania programów komputerowych dla
administrowania danymi o produktach, podziału zadań
i projektowania wspomaganego komputerowo mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza tworzenie i utrzymywanie komputerowych programów i programów dla banków danych
do przetwarzania informacji i danych, usługi wspomagające, doradcze i inżynieryjne dla administrowania danymi
o produktach, podziału zadań i systemów wspomaganych komputerowo dla projektowania mechanicznych
i elektromechanicznych części, wyrobów i komponentów,
zwłaszcza realizacje specyficznych rozwiązań zlecanych
przez klientów.
468932
(220) 2017 03 16
TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ADEM
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.04, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09,
26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy i programy dla banków danych, dla
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
tworzenia i dokumentowania mechanicznych lub elektromechanicznych części, wyrobów lub komponentów oraz
do analiz, optymalizacji, kreacji, wizualizacji, symulacji,
weryfikacji i wytwarzania powyżej wymienionych części,
zwłaszcza komputerowe programy i programy dla opracowywania i rozwoju wyrobów i oprogramowania umożliwiającego współdziałanie w produkcji, dla administrowania danymi o produktach, administrowania przepływem
pracy i podziału zadań, w szczególności dla projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), 42 usługi dotyczące opracowywania programów komputerowych dla
administrowania danymi o produktach, podziału zadań
i projektowania wspomaganego komputerowo mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza tworzenie i utrzymywanie komputerowych programów i programów dla banków danych
do przetwarzania informacji i danych, usługi wspomagające, doradcze i inżynieryjne dla administrowania danymi
o produktach, podziału zadań i systemów wspomaganych komputerowo dla projektowania mechanicznych
i elektromechanicznych części, wyrobów i komponentów,
zwłaszcza realizacje specyficznych rozwiązań zlecanych
przez klientów.
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(210) 468975
(220) 2017 03 17
(731) SAWICKI ANDRZEJ NOI, Warszawa
(540) FLORA. CONCEPT

(531) 26.04.01, 26.04.22, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 4 świece, świece zapachowe, świece ozdobne, 35 usługi sprzedaży w kwiaciarniach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu kwiatów i artykułów
florystycznych, kosmetyków, świec.
(210) 469041
(220) 2017 03 17
(731) KOŁACZEK PAWEŁ OPAKOWANIAMAX, Krzyszkowice
(540) MAX OPAKOWANIA

(531) 19.01.25, 19.03.03, 19.03.09, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, środki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 artykuły sanitarne, tampony sanitarne, preparaty
sanitarne do celów weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych, 16 papier, karton, tektura, papier falisty,
tektura falista, wyroby z kartonu, wyroby z tektury, opakowania z papieru, opakowania tekturowe, artykuły papiernicze, papier do użytku w produkcji tapet, książka z wzorami
tapet, książki z próbkami tapet, papierowe metki, tekturowe
metki, opakowania, a mianowicie blistry, papier do owijania
i pakowania, worki papierowe do pakowania, opakowania
pęcherzykowe z tworzyw sztucznych do owijania lub pakowania, albumy na kolekcje, a mianowicie na karty naklejane
do kolekcjonowania, zdjęcia do kolekcjonowania, etykiety,
a mianowicie etykiety drukowane z papieru, drukowane
etykiety transportowe, etykiety z adresem zwrotnym, inne
niż tekstylne, teczki, torby z tworzyw sztucznych do użytku
ogólnego, displaye, papierowe nakrycia stołowe, a mianowicie papierowe podkładki pod nakrycia, papierowe maty
stołowe, serwetki papierowe, papierowa bielizna stołowa,
papierowe obrusy stołowe: torby papierowe na lunch, naklejki, nalepki na zderzaki samochodowe, naklejki na okna,
pióra i długopisy, ołówki, temperówki, piórniki na ołówki,
kreda, przybory do wycierania, a mianowicie gumki do ścierania, gąbki do ścierania kredy, gąbki do ścierania tablic, plakaty, notesy, karty do kolekcjonowania, kalendarze, fotografie, obrazy w ramach, odbitki fotograficzne, obrazy, albumy
do zdjęć, broszury, biuletyny, czasopisma i gazety dotyczące
imprez sportowych, kartki pocztowe, kartki z życzeniami,
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kalkomanie, tatuaże tymczasowe, książeczki do kolorowania,
zeszyty ćwiczeń dla dzieci, programy pamiątkowe dotyczące
imprez sportowych, książki przedstawiające biografie ilustrowane, książki do autografów, komiksy, książki z obrazkami,
albumy z naklejkami, okładki na książki, zakładki papierowe
do książek, ekslibrisy, bloczki do notowania: bloki do pisania,
terminarze, książki adresowe, agendy, pieczątki kauczukowe,
poduszki do stempli, znaczki kolekcjonerskie, mianowicie
arkusze znaczków pamiątkowych, czeki osobiste na zamówienie, etui na książeczki czekowe, banery papierowe, drukowane szyldy papierowe na drzwi, linijki kreślarskie, litografie,
papierowe torebki na przyjęcia, szablony do przenoszenia
wzorów na papier, papierowe opakowania na prezenty, papierowe ozdoby do ciast, tworzywa sztuczne w postaci arkuszy, szczególnie folie poliestrowe, z polichlorku winylu (PCV),
polilaktydu (PLA), akrylonitrylu-akrylanu metylu-butadienu
(AMAB) do pakowania, opakowania, opakowania zbiorcze
i opakowania sztukowe z tworzyw sztucznych, torby i folie
plastikowe, folie z tworzyw sztucznych do owijania żywności
do użytku domowego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, torby (koperty, torby) z tworzyw sztucznych do pakowania, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 27 tapety, tapety winylowe, tapeta izolacyjna,
tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety
nietekstylne, tapety z korka, tapeta z pokryciem tekstylnym,
tapety z tworzyw sztucznych, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, 28 gry,
zabawki, 35 gromadzenie na rzecz osób trzecich i sprzedaż
hurtowa i detaliczna (z wyjątkiem transportu) następujących
towarów: papier, papier falisty, karton, wyroby z kartonu, tektura, tektura falista, wyroby z tektury, opakowania tekturowe,
opakowania z papieru, artykuły papiernicze, papierowe metki, tekturowe metki, opakowania, a mianowicie blistry, papier
do owijania i pakowania, worki papierowe do pakowania,
opakowania pęcherzykowe z tworzyw sztucznych do owijania lub pakowania, tworzywa sztuczne w postaci arkuszy,
w szczególności folie poliestrowe, z polichlorku winylu (PCV),
polilaktydu (PLA), akrylonitrylu-akrylanu metylu-butadienu
(AMAB) do pakowania, opakowania, opakowania zbiorcze
i opakowania sztukowe z tworzyw sztucznych, worki i folie
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do owijania żywności do użytku domowego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, torby do pakowania z tworzyw sztucznych (koperty, kieszenie kwadratowe), tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, arkusze z tworzyw sztucznych nie do użytku tekstylnego, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
księgowość i rachunkowość, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem,
36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 39 transport, składowanie, przechowywanie, usługi przeładunkowe, 40 produkcja na zamówienie opakowań z tworzyw sztucznych
termoformowanych próżniowo, naparowywanie próżniowe
powierzchni metalowych, chemiczne naparowywanie próżniowe, konfekcjonowanie opakowań złożonych, łączących
kartoniki drukowane z blistrami, zgrzewając je z odpowiednią wypraską z folii, z zamieszczonym w niej wyrobem klienta,
zgrzewanie blistrów wraz z umieszczoną wewnątrz wkładką
tekturową, wykorzystywane w handlu detalicznym w celu
poprawy wizualnej prezentacji produktu, jego cech i prze-
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kazania niezbędnych informacji oraz dzięki dużej trwałości
oraz solidnemu zamknięciu zapewnienie nieruchomości
wkładki tekturowej, zgrzewanie folii z wytłoczonym blistrem
przeznaczonym np. na płytę, zapobiegając kradzieży oraz
uszkodzeniom i przemieszczaniu się wyrobu, przetwarzanie
tworzyw sztucznych, drukowanie, druk sitowy, druk wywabowy, druk typograficzny, drukowanie książek, drukowanie
portretów, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów,
drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków,
usługi drukowania, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, usługi druku
offsetowego, usługi składania druku, usługi wykańczania druków, 41 nauczanie, 42 projektowanie opakowań, wizualizacja
produktów oddająca realistyczne parametry i eksponująca
zalety pakowanego produktu, analiza naukowa, badania naukowe, badania naukowe i przemysłowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne].
(210) 469042
(220) 2017 03 17
(731) KOŁACZEK PAWEŁ OPAKOWANIAMAX, Krzyszkowice
(540) Opakowaniamax

(531)

19.01.25, 19.03.03, 19.03.09, 19.03.25, 26.15.09, 26.15.11,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, środki toaletowe, preparaty toaletowe, 5 artykuły sanitarne, tampony sanitarne, preparaty
sanitarne do celów weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych, 16 papier, karton, tektura, papier falisty,
tektura falista, wyroby z kartonu, wyroby z tektury, opakowania z papieru, opakowania tekturowe, artykuły papiernicze, papier do użytku w produkcji tapet, książka z wzorami
tapet, książki z próbkami tapet, papierowe metki, tekturowe
metki, opakowania, a mianowicie blistry, papier do owijania
i pakowania, worki papierowe do pakowania, opakowania
pęcherzykowe z tworzyw sztucznych do owijania lub pakowania, albumy na kolekcje, a mianowicie na karty naklejane
do kolekcjonowania, zdjęcia do kolekcjonowania, etykiety,
a mianowicie etykiety drukowane z papieru, drukowane
etykiety transportowe, etykiety z adresem zwrotnym, inne
niż tekstylne, teczki, torby z tworzyw sztucznych do użytku
ogólnego, displaye, papierowe nakrycia stołowe, a mianowicie papierowe podkładki pod nakrycia, papierowe maty
stołowe, serwetki papierowe, papierowa bielizna stołowa,
papierowe obrusy stołowe: torby papierowe na lunch, naklejki, nalepki na zderzaki samochodowe, naklejki na okna,
pióra i długopisy, ołówki, temperówki, piórniki na ołówki,
kreda, przybory do wycierania, a mianowicie gumki do ścierania, gąbki do ścierania kredy, gąbki do ścierania tablic, plakaty, notesy, karty do kolekcjonowania, kalendarze, fotografie, obrazy w ramach, odbitki fotograficzne, obrazy, albumy
do zdjęć, broszury, biuletyny, czasopisma i gazety dotyczące
imprez sportowych, kartki pocztowe, kartki z życzeniami,
kalkomanie, tatuaże tymczasowe, książeczki do kolorowania, zeszyty ćwiczeń dla dzieci, programy pamiątkowe dotyczące imprez sportowych, książki przedstawiające biografie
ilustrowane, książki do autografów, komiksy, książki z obrazkami, albumy z naklejkami, okładki na książki, zakładki papierowe do książek, ekslibrisy, bloczki do notowania: bloki
do pisania, terminarze, książki adresowe, agendy, pieczątki
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kauczukowe, poduszki do stempli, znaczki kolekcjonerskie,
mianowicie arkusze znaczków pamiątkowych, czeki osobiste na zamówienie, etui na książeczki czekowe, banery
papierowe, drukowane szyldy papierowe na drzwi, linijki
kreślarskie, litografie, papierowe torebki na przyjęcia, szablony do przenoszenia wzorów na papier, papierowe opakowania na prezenty, papierowe ozdoby do ciast, tworzywa
sztuczne w postaci arkuszy, szczególnie folie poliestrowe,
z polichlorku winylu (PCV), polilaktydu (PLA), akrylonitryluakrylanu metylu-butadienu (AMAB) do pakowania, opakowania, opakowania zbiorcze i opakowania sztukowe z tworzyw sztucznych, torby i folie plastikowe, folie z tworzyw
sztucznych do owijania żywności do użytku domowego,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, torby (koperty,
torby) z tworzyw sztucznych do pakowania, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 27 tapety, tapety winylowe, tapeta izolacyjna, tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety nietekstylne, tapety
z korka, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety z tworzyw
sztucznych, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych
obić ściennych wielkości pokoju, 28 gry, zabawki, 35 gromadzenie na rzecz osób trzecich i sprzedaż hurtowa i detaliczna (z wyjątkiem transportu) następujących towarów: papier,
papier falisty, karton, wyroby z kartonu, tektura, tektura falista, wyroby z tektury, opakowania tekturowe, opakowania
z papieru, artykuły papiernicze, papierowe metki, tekturowe
metki, opakowania, a mianowicie blistry, papier do owijania
i pakowania, worki papierowe do pakowania, opakowania
pęcherzykowe z tworzyw sztucznych do owijania lub pakowania, tworzywa sztuczne w postaci arkuszy, w szczególności folie poliestrowe, z polichlorku winylu (PCV), polilaktydu (PLA), akrylonitrylu-akrylanu metylu-butadienu
(AMAB) do pakowania, opakowania, opakowania zbiorcze
i opakowania sztukowe z tworzyw sztucznych, worki i folie
z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do owijania żywności do użytku domowego, folia z tworzywa
sztucznego do pakowania, torby do pakowania z tworzyw
sztucznych (koperty, kieszenie kwadratowe), tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, arkusze z tworzyw sztucznych nie do użytku tekstylnego, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], księgowość i rachunkowość, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane
z zarządzaniem, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, 39 transport, składowanie, przechowywanie,
usługi przeładunkowe, 40 produkcja na zamówienie opakowań z tworzyw sztucznych termoformowanych próżniowo, naparowywanie próżniowe powierzchni metalowych,
chemiczne naparowywanie próżniowe, konfekcjonowanie
opakowań złożonych, łączących kartoniki drukowane z blistrami, zgrzewając je z odpowiednią wypraską z folii, z zamieszczonym w niej wyrobem klienta, zgrzewanie blistrów
wraz z umieszczoną wewnątrz wkładką tekturową, wykorzystywane w handlu detalicznym w celu poprawy wizualnej
prezentacji produktu, jego cech i przekazania niezbędnych
informacji oraz dzięki dużej trwałości oraz solidnemu zamknięciu zapewnienie nieruchomości wkładki tekturowej,
zgrzewanie folii z wytłoczonym blistrem przeznaczonym
np. na płytę, zapobiegając kradzieży oraz uszkodzeniom
i przemieszczaniu się wyrobu, przetwarzanie tworzyw
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sztucznych, drukowanie, druk sitowy, druk wywabowy,
druk typograficzny, drukowanie książek, drukowanie portretów, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów,
drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków,
usługi drukowania, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie wklęsłe, usługi druku
offsetowego, usługi składania druku, usługi wykańczania
druków, 41 nauczanie, 42 projektowanie opakowań, wizualizacja produktów oddająca realistyczne parametry i eksponująca zalety pakowanego produktu, analiza naukowa,
badania naukowe, badania naukowe i przemysłowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich
[usługi prawne].
469083
(220) 2017 03 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) MEDICEO

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.11.02, 24.13.25
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych:
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji dietetycznych, suplementów
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych,
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.
469084
(220) 2017 03 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) MEDICEO

(210)
(731)
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(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych:
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji dietetycznych, suplementów
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych,
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.
469092
(220) 2017 03 20
POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PILOT
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

469093
(220) 2017 03 20
POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREZYDENT WÓDKA CZYSTA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210)
(731)

(210) 469142
(220) 2017 03 20
(731) TORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) LE MOULIN BLANC
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.
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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.
(551) wspólne prawo ochronne
469188
(220) 2017 03 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ulubiona do wypieków

(210)
(731)

(210) 469181
(220) 2017 03 20
(731) FILM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 303 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

(531) 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.25, 26.11.03, 26.01.01
(510), (511) 29 masło, margaryna, mleczne produkty, twaróg, śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcz piekarski.
(210) 469195
(220) 2017 03 21
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) XABOPLAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 469196
(220) 2017 03 21
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) XABOGARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
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(210) 469199
(220) 2017 03 21
(731) BOJARSKI MAX, Warszawa
(540) political concierge

(531) 27.05.01, 14.05.02
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 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 pośrednictwa w handlu, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
przypominania o spotkaniach - prace biurowe, usługi public
relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań - prace biurowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210) 469200
(220) 2017 03 21
(731) BOJARSKI MAX, Warszawa
(540) EDUVOLUTION

Nr ZT22/2017

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.01, 26.03.10
(510), (511) 9 towary: audiobooki - książki mówione, e-booki
- książki w formie elektronicznej na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe,
komputerowe bazy danych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne - do nauczania, 16 towary: czasopisma, publikacje
periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 41 informacja o edukacji, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów
- szkolenie, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi trenerskie, usługi
w zakresie oświaty - nauczanie.
(210) 469202
(220) 2017 03 21
(731) PRZYBYŁO DAMIAN WFS, Wolica
(540) WSPÓŁPRACA FUNDAMENTEM SUKCESU

(531) 02.09.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów biznesowych,
wymiana informacji biznesowych, pomoc w pozyskiwaniu
kontaktów ekonomicznych i handlowych, promocja partnerstwa biznesowego, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc w pozyskiwaniu kontraktów, budowanie wizerunku marki przedsiębiorcy, reklama
przedsiębiorcy.
469227
(220) 2017 03 22
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Poznań
(540) BIOCAPS
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 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
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soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania.
(210) 469243
(220) 2017 03 22
(731) NAJDOWSKI JAROSŁAW F.H. MARCIN, Chełmża
(540) TOSIEK
(510), (511) 5 lecznicze szampony dla zwierząt domowych,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze
szampony dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka],
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych [ściółka], pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli
zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe], siano, słoma na ściółkę, suchary dla psów,
ziarna [nasiona], produkty uboczne z ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt.
(210) 469249
(220) 2017 03 22
(731) PRAŻUCH JERZY, Dąbrowa
(540) IMPERIUM zdrowia

(531) 02.05.22, 02.05.23, 02.05.27, 02.05.30, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
reklama i marketing, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, 44 ochrona zdrowia, udzielanie informacji zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo żywieniowe, Fizjoterapia,
Masaże, Konsultacje z dziedziny żywienia, Opieka zdrowotna
dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Poradnictwo związane z terapią
zajęciową, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi,
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej.
469256
(220) 2017 03 22
DOM AUKCYJNY POLSWISS ART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSWISSART

(210)
(731)

Nr ZT22/2017

(531) 02.03.01, 02.03.22, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 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, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak dzieła sztuki, antyki, obrazy, grafiki,
rzeźby, monety, medale, dywany, biżuteria, kamienie szlachetne, zegary, militaria, instrumenty muzyczne, meble, lustra, ramy,
wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki
plastycznej, wyroby rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej, wyroby skórzane, sztućce, wyroby kowalskie, wyroby nożownicze, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, biała broń 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, prowadzenie aukcji i licytacji rzeczy ruchomych, usługi komisów, organizacja wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwem, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi
obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie pożyczek pod zastaw dzieł sztuki i innych rzeczy ruchomych, wycena dzieł sztuki
zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich,
militariów, instrumentów muzycznych, wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania
i/Iub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo
inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 konserwacja i naprawa dzieł sztuki, wyrobów medalierskich, militariów, instrumentów muzycznych, wyrobów
rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, konserwacja mebli, renowacja odzieży, 41 organizowanie wystaw dzieł sztuki,
organizowanie targów, prowadzenie wykładów, konferencji,
organizowanie kursów w dziedzinie kultury i sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki dla wystaw muzealnych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, 42 usługi
plastyczne polegające na projektowaniu wnętrz oraz przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej, opiniowanie i stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.

41

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 469342
(220) 2017 03 23
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Dronexpress system
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów
kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele
do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła
lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych,
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty
kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, kąpiele
lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek, salonów piękności
i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania produktów kosmetycznych,
doradztwo dotyczące wizażu.
469345
(220) 2017 03 23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) RAWO
(510), (511) 7 obrabiarki przenośne, mobilne maszyny
do obróbki skrawaniem, wytaczarki, wytaczarko-napawarki,
obtaczarki, spawarki przenośne, pilarki, frezarki, tokarki, dłutarki, wiertarki, części do przenośnych obrabiarek, obrabiarki
elektryczne, przenośne urządzenia do cięcia metali, mobilne
maszyny do przetwórstwa metali.

(210)
(731)

(210) 469349
(220) 2017 03 23
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) BZWBK
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.
(210) 469351
(220) 2017 03 23
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Bank Zachodni WBK
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 36 usługi bankowe.

Nr ZT22/2017

(210) 469373
(220) 2017 03 23
(731) MARCZENKO AGNIESZKA, Warszawa
(540) NUTRICEL
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, włókna roślin jadalnych (nie odżywki), 30 zagęstniki do produktów spożywczych, przyprawy.
469378
(220) 2017 03 23
LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jankowice
(540) ZIMTINOS
(510), (511) 30 przetworzone ziarna, skrobia i towary z nich
wykonane, preparaty piekarnicze i drożdże, zboża, płatki
śniadaniowe, preparaty zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, owies gnieciony, przekąski na bazie zbóż, batony zbożowe, batoniki muesli, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i owoców suszonych.

(210)
(731)

469421
(220) 2017 03 24
NC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NCInvestment

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 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 pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
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budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 zarządzanie nieruchomością, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, 37 budowa fabryk, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych,
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków,
wynajem sprzętu budowlanego, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

Nr ZT22/2017

469473
(220) 2017 03 24
LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieruchów
(540) Mistral

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 6 przewody nieelektryczne, przewody metalowe, przewody metalowe z otuliną izolacyjną z tworzyw
sztucznych, przewody wentylacyjne, zwężki, przepusty
ścienne, dysze zawarte w tej klasie, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, 11 klimatyzatory: ścienne, kasetonowe, kanałowe,
przenośne, wentylatory, urządzenia do chłodzenia i wentylacji oraz części i akcesoria do nich, przepustnice, 37 usługi
montażu, konserwacji i napraw: instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych, sanitarnych.
(210) 469474
(220) 2017 03 24
(731) MĘDREK MARCIN M-TECH, Tomaszów Mazowiecki
(540) Pralnia LENA

(210) 469471
(220) 2017 03 24
(731) MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) Pycha Łycha

(531) 11.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu, 30 dania gotowe zawierające
makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu,
dnia gotowe suche lub w płynie zawierające głównie ryż.
469472
(220) 2017 03 24
LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieruchów
(540) Mistral

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 6 przewody nieelektryczne, przewody metalowe, przewody metalowe z otuliną izolacyjną z tworzyw
sztucznych, przewody wentylacyjne, zwężki, przepusty
ścienne, dysze zawarte w tej klasie, budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, 11 klimatyzatory: ścienne, kasetonowe, kanałowe,
przenośne, wentylatory, urządzenia do chłodzenia i wentylacji oraz części i akcesoria do nich, przepustnice, 37 usługi
montażu, konserwacji i napraw: instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych, sanitarnych.

(531) 05.05.07, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.15, 27.05.01, 01.15.21
(510), (511) 37 usługi pralnicze, usługi prania ubrań, bielizny,
tkanin, dywanów, artykułów odzieżowych, pościeli, tekstyliów, usługi prania na sucho, usługi prania chemicznego,
czyszczenie skór, ubrań, dywanów, tekstyliów - tkanin użytkowych (narzuty, zasłony) i odzieży, konserwacja, czyszczenie
i reperacja skór, futer, odzieży i wyrobów włókienniczych, suszenie odzieży, usługi prasowania i maglowania, dezynfekcja
odzieży, 40 wybielanie odzieży i tkanin, farbowanie odzieży,
futer, tkanin, skór i obuwia, impregnowanie tkanin, nabłyszczanie tkanin, apreturowanie tkanin.
469502
(220) 2017 03 27
GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK
ZAŁOŻENIA 1992, Dębogórze-Wybudowanie
(540) BiotoEko
(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.01.09, 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 29 mleko sojowe, mleka sojowe o smaku owocowym, mleko sojowe o smaku karmelowym, kokosowym,
waniliowym, mleko kokosowe, mleko z nasion konopi, mleko
z nasion konopi jako substytut mleka, napój na bazie mleka z nasion konopi, napoje na bazie mleka z nasion konopi
smakowe, mleko sojowe z nasionami chia naturalne, mleko
sojowe z nasionami chia smakowe, mleko sojowe z nasiona-
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mi chia o smaku owocowym, mleko sojowe z nasionami chia
waniliowe, mleko sojowe z nasionami chia kokosowe, napój
sojowy z nasionami chia, napoje sojowe z nasionami chia smakowe, mleko jaglane, mleko ryżowe, mleko konopno-ryżowe,
mleka konopno-ryżowe smakowe, mleko z nasion, jogurt
sojowy, jogurty sojowe smakowe, jogurty konopno-ryżowe,
jogurty konopno-ryżowe smakowe, tofu z soi, tofu, tofu naturalne, tofu z dodatkiem ziół, tofu z dodatkiem warzyw, tofu
w kostkach naturalne, tofu w kostkach z dodatkiem warzyw,
tofu w kostkach z dodatkiem ziół, serek tofu z mleka sojowego, serek tofu z mleka sojowego o smaku naturalnym, serek
tofu z mleka sojowego z dodatkiem warzyw, serek tofu z mleka sojowego o z dodatkiem ziół, twarożek sojowy naturalny,
twarożki sojowe smakowe, twaróg z konopi, twarogi z konopi
smakowe, pasztet sojowy naturalny, pasztety sojowe z dodatkiem warzyw, pasztety sojowe z dodatkiem ziół, pasztety
sojowe smakowe, pasztet warzywny naturalny, pasztety warzywne smakowe, pasty wegetariańskie smakowe, paprykarz
wegetariański z ryżem, paprykarz wegetariański z kasza jaglana, paprykarze wegetariańskie smakowe, desery sojowo- ryżowe, desery sojowo- ryżowe o smaku owocowym, desery
sojowo- ryżowe smakowe, deser sojowy z nasionami chia,
desery sojowe z nasionami chia smakowe, desery sojowe z nasionami, smalec wegetariański roślinny, smalec wegetariański
z warzywami, smalec wegetariański z pieczarkami, smalec
wegetariański z ziołami, smalec wegetariański smakowy, danie
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim to fu,
warzywa, przyprawy, danie gotowe, składające się głównie
z pasty sojowej, warzyw oraz przypraw, dania gotowe, w skład
których wchodzą przede wszystkim pasty z nasion, warzywa,
przyprawy, kostki sojowe, krajanki sojowe lub kotlety sojowe
z dodatkiem warzyw w sosie lub zalewie warzywnej, parówki sojowe, bigos sojowy, leczo sojowe, flaczki sojowe, gołąbki
sojowe, gulasz sojowy, krokiety sojowe w sosie, steki sojowe
w sosie, sznycle sojowe w sosie, soja konserwowa, soja w galarecie, soja w sosie pomidorowym, kiełbaski wegetariańskie,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) o smaku 3 peppers,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) z czosnkiem, plastry
wegetariańskie sojowe (soyami) greckie, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) jamajskie, plastry wegetariańskie sojowe
(soyami) kanapkowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami)
koktajlowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) po żydowsku, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) rzymskie, plastry
wegetariańskie sojowe (soyami) smakowe, paróweczki sojowe,
paprykarz warzywno-sojowy, paprykarz warzywno-sojowy
sycylijski pikantny, paprykarz warzywno-sojowy orientalny,
paprykarz warzywno-sojowy jamajski, paprykarz warzywnosojowy z kaszą jaglaną, paprykarz warzywny, paprykarze warzywne smakowe, paprykarz warzywny z dodatkiem szarłatu
wyniosłego (amarantusa), pasta warzywna, pasty warzywne
smakowe, pasta warzywna z dodatkiem szarłatu wyniosłego
(amarantusa), paprykarz warzywny z dodatkiem komosy ryżowej (ąuinoa), pasta warzywna z dodatkiem komosy ryżowej
(ąuinoa), paprykarz warzywny z nasionami konopi (siemieniem
konopnym), pasta warzywna z nasionami konopi (siemieniem
konopnym), serek z nasion konopi, serki z nasion konopi smakowe, serek z nasion konopi z solą morską, serek z nasion konopi z dodatkiem warzyw, serek z nasion konopi z dodatkiem
ziół, serek z nasion konopi z przyprawami, pasta z nasion konopi, pasty z nasion konopi smakowe, przetworzona ciecierzyca,
pasta z ciecierzycy [hummus], hummus [pasta z ciecierzycy],
hummus, hummusy smakowe, hummus z kminem rzymskim,
hummus z oliwkami, hummus z papryką, hummus z pomidorami, tahini [pasta z ziarna sezamowego], masła z nasion,
masło sezamowe, masło sojowe, masło z pestek dyni, masło
z pestek słonecznika.

Nr ZT22/2017

(210) 469510
(220) 2017 03 27
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Colon Clin

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, róż polerski jubilerski, kadzidełka, kadzidła, ozdoby
do celów kosmetycznych, sole do kąpieli do innych celów niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, kwiaty jako baza do perfum, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe
potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe,
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych,
balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego,
lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku jako
feromony do użytku medycznego, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, środki uśmierzające, mydła dezynfekujące.
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(210) 469535
(220) 2017 03 27
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) TAK JAK WYMAGAJĄCE MAMY, RAID NIGDY NIE ŚPI
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robactwa,
środki owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom, środki do odstraszania owadów, pestycydy, fungicydy, herbicydy,
środki do odstraszania komarów, środki do zwalczania komarów, preparaty bakteriobójcze, środki odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki zawarte w tej klasie i pułapki na owady.
(210) 469537
(220) 2017 03 27
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) TAK JAK WYMAGAJĄCA MAMA, RAID DBA O TWOJĄ
RODZINĘ
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robactwa, środki owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom,
środki do odstraszania owadów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, środki do odstraszania komarów, środki do zwalczania
komarów, preparaty bakteriobójcze, środki odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki i pułapki na owady.
469564
(220) 2017 03 27
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Solid Stone KREISEL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje gipsowe, kleje do kamienia.
469610
(220) 2017 03 28
OFTALMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) OFTALMIKA
(510), (511) 44 usługi klinik chirurgii i mikrochirurgii oka,
usługi w zakresie diagnostyki oka, usługi laserowej korekcji
wzroku, zabiegi okulistyczne, leczenie wad wzroku, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie okularów, usługi chirurgii plastycznej okolic oczu i dermatologii
estetycznej, prowadzenie ćwiczeń pleoptycznych, prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych, porady okulistyczne.
(210)
(731)

469630
(220) 2017 03 28
STIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) STIGO
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wycinarki plazmowe, łukowe, stoły maszyn
CNC, 9 lasery, systemy znakujące, programy komputerowe
CAD/CAIM, programy komputerowe do zarządzania produkcją, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 41 szkolenia produktowe, 42 wsparcie techniczne w zakresie maszyn
i urządzeń oraz technologii.

Nr ZT22/2017

469707
(220) 2017 03 29
FIRMA HANDLOWA BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice
(540) bat przyjazne budowanie GRUPA psb

(210)
(731)

(531)

26.11.01, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, beton,
cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie
cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, suche
tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin
i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane,
ceramika budowlana, cegły, pustaki, dachówka ceramiczna,
kostka brukowa, płyty ażurowe ceramiczne, krawężniki uliczne, obrzeża chodnikowe, beton, masa betonowa prefabrykowana, wyroby z betonu, gipsu i cementu, ceramiczne elementy budowlane, płytki elewacyjne, mozaiki, kafelki, kafle,
płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień
sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, elementy budowlane
do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu,
z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty
i korpusy dekoracyjne, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, wyroby dekarskie
niemetalowe, wyroby elewacyjne niemetalowe, drewno
i wyroby z drewna zawarte w tej klasie, niemetalowe: drzwi,
okna, bramy, furtki, siatki, płoty, rolety oraz niemetalowy
osprzęt i akcesoria do nich, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy
kominków, zlewy kompozytowe, szkło budowlane, drewno
budowlane, drewno użytkowe, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe),
sprzedaż wysyłkowa i katalogowa materiałów budowlanych
i wykończeniowych, składy budowlane, dostarczanie informacji handlowej poprzez sieć internetową, rozpowszechnianie informacji handlowej, prezentacja oferty handlowej oraz
usługowej w Internecie, doradztwo handlowe, prowadzenie
obsługi handlowej, promocja sprzedaży, agencje importowo - eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych,
tworzenie przedstawicielstw handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej
i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
handlową, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów,
organizowanie giełd, aukcji, przetargów, organizowanie targów oraz wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
organizacja stanowisk na targach handlowych, informacja
handlowa, usługi reklamowe i marketingowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
(210)
(731)

469771
(220) 2017 03 30
BROMEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wola Wiązowa
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(540) BROMEX

Nr ZT22/2017

i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i sztuce, 17 materiały nieprzetworzone i przetworzone takie
jak: 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.
469781
(220) 2017 03 31
SALES AND MARKETING SUPPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) strigo
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy
mielone oraz przyprawy suszone w tym: kolendra, bazylia,
oregano, tymianek, kminek, szczypiorek, pietruszka, pasternak, mięta, rozmaryn, szałwia, czosnek, cząber, szafran, kurkuma, ziele angielskie, gorczyca, papryka, cynamon, Pieprz,
Imbir jako przyprawa, Curry jako przyprawa, Jęczmień
do spożycia przez ludzi, Siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], mieszanki przypraw, Rośliny suszone do celów
kulinarnych, Zioła i ich mieszanki do celów spożywczych,
Zioła konserwowane [przyprawy], kasze spożywcze, Zboża,
Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Sosy, marynaty, pasty spożywcze, w tym ziołowe, mieszanki do sporządzania sosów, Gotowe do użycia mieszanki do przygotowania posiłków i sosów, Płatki zbożowe gotowe do spożycia,
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, mąka, Herbata, kakao, kawa, mąka gorczycowa, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych,
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, kasze
spożywcze, kasza jęczmienna, kasza manna, kasza owsiana.,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, prowadzona również metodą wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, artykułami
spożywczymi, produktami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi,
sprzedaż hurtowa i detaliczna, prowadzona również metodą
wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, przyprawami, suszonymi owocami, suszonymi warzywami, ziołami, nasionami, ziarnami roślin w tym zbóż, orzechami, 39 usługi magazynowania i składowania artykułów spożywczych, produktów
rolnych, ogrodniczych i leśnych, usługi magazynowania
i składowania przypraw, suszonych owoców, suszonych warzyw, ziół, nasion, ziaren roślin w tym zbóż, 40 sterylizacja surowców, przetwarzanie żywności konserwowanie żywności,
w tym warzyw i owoców, mielenie, sortowanie produktów
rolnych, ogrodniczych oraz artykułów spożywczych, czyszczenie, sterylizacja, odkażanie produktów rolnych, ogrodniczych oraz artykułów spożywczych, mielenie przypraw,
suszonych owoców, suszonych warzyw, ziół, nasion, ziaren
roślin w tym zbóż, czyszczenie, sterylizacja, odkażanie przypraw, suszonych owoców, suszonych warzyw, ziół, nasion,
ziaren roślin w tym zbóż, orzechów.
469772
(220) 2017 03 30
JURGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krzyżanowo
(540) PRIMERMIX
(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
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 03.07.05, 16.03.13, 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.
469790
(220) 2017 03 31
GET PUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) cookup BOX

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikowi wybór przepisu i zamówienie poporcjowanych produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania potrawy według tego przepisu, 16 drukowane
przepisy dostarczane z zamówionymi produktami spożywczymi, książki kucharskie, 35 usługi w zakresie zamówień online i sprzedaży detalicznej on-line przepisów kulinarnych
wraz z zestawem poporcjowanych produktów spożywczych
przeznaczonych do samodzielnego przygotowania potrawy według przepisu przez odbiorcę, 39 dostarczanie poporcjowanych produktów spożywczych według przepisu
do samodzielnego przygotowania potrawy przez odbiorcę,
41 prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego
użytkownikowi wybór przepisu i zamówienie oraz zakup
poporcjowanych produktów spożywczych przeznaczonych
do przygotowania potrawy według tego przepisu.
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469796
(220) 2017 03 31
PYRKOWSKI KRZYSZTOF GOLD-LAS SKUP-SPRZEDAŻ
RUNA LEŚNEGO, Dobrojewo
(540) GOLD LAS

(210)
(731)

Nr ZT22/2017

(210) 470059
(220) 2017 04 06
(731) WILCZYŃSKA PATRYCJA FALCO VISION, Bielsko-Biała
(540) Leśny Słoik

(531)

(531) 05.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 grzyby suszone,grzyby mrożone, grzyby konserwowane, owoce mrożone, 31 grzyby świeże, jagody świeże, 35 prowadzenie punktów skupu i sprzedaży runa leśnego
w tym: grzyby, jagody.
469955
(220) 2017 04 04
DZIERŻYKRAY-ROGALSKI OLAF,
DZIERŻYKRAY-ROGALSKA PAULINA
OFFICEMEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) P&O APARTMENTS GROUP SERVICED
APARTMENTS & REAL ESTATE
(210)
(731)

03.01.14, 03.01.22, 11.03.02, 05.03.07, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe, aranżacje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, aranżacje z żywych kwiatów, kompozycje z suszonych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty suszone, kwiaty
suszone do dekoracji, kwiaty świeże, rośliny doniczkowe,
rośliny kwitnące, rośliny naturalne, rośliny suszone, rośliny suszone do dekoracji, rośliny świeże, rośliny żywe, świeże zioła
w doniczkach, żywe kwiaty, bukiety z suszonych kwiatów,
bukiety ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w postaci kwiatów, ozdób, dekoracji pozwalających nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować, usługi sprzedaży kwiatów,
usługi sprzedaży w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży w związku z wyposażeniem domu, oferowanie w mediach produktów w zakresie kwiatów oraz dekoracji wnętrz.
(210) 470084
(220) 2017 04 06
(731) MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka
(540) LOTNICZE DEPUŁTYCZE

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 43 usługi w zakresie zakwaterowania, usługi agencji wynajmu
mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w mieszkaniach wakacyjnych, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi.

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.11.21, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 marketing towarów i usług na rzecz innych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizacja targów oraz wystaw w celach handlowych
i reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
w zakresie sprzedaży artykułów i gadżetów reklamowych,
41 usługi wydawnicze, nauczanie, organizacja szkoleń, kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia, usługi
w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym imprez plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, prezentowanie eksponatów muzealnych.
(210)
(731)

470092
(220) 2017 04 06
BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
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(540) dot office
(510), (511) 35 administrowanie, organizacja i zarządzanie
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
administrowanie działalności handlowej, analiza marketingowa nieruchomości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, 36 administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa
budynków, dzierżawa powierzchni biurowej, dzierżawa powierzchni handlowej, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości komercyjnych,
organizowanie dzierżawy nieruchomości komercyjnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
agencji w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania portfelem
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem powierzchni handlowej, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, 39 dzierżawa przestrzeni magazynowej,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni magazynowej.
470093
(220) 2017 04 06
BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) dot office

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie, organizacja i zarządzanie
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
administrowanie działalności handlowej, analiza marketingowa nieruchomości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, 36 administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa
budynków, dzierżawa powierzchni biurowej, dzierżawa powierzchni handlowej, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości komercyjnych,
organizowanie dzierżawy nieruchomości komercyjnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi
agencji w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi
doradcze w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w za-
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kresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania portfelem
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, wynajem budynków, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem powierzchni handlowej, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, 39 dzierżawa przestrzeni magazynowej,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni magazynowej.
470166
(220) 2017 04 07
RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RSQ REACH SOURCE QUEST
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 29.01.12, 25.01.25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne (ładowalne), publikacje elektroniczne, do pobrania,
16 czasopisma (periodyki), gazety, publikacje drukowane,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 agencje
public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
edycja tekstów, informacja o działalności gospodarczej, marketing, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pośrednictwo pracy, public relations, rekrutacja personelu, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie dla sportowców,
zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, 41 doradztwo zawodowe i coaching (porady
w zakresie edukacji lub szkolenia), informacja o edukacji,
nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie balów,
organizowanie i prowadzenie gal, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie przyjęć (rozrywka), organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie wykładów, pisanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub
szkolenia), publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
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książek, czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, szkolenia biznesowe, usługi klubowe (rozrywka
lub nauczanie), usługi trenerskie.
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(540) PERFECT BUST

470179
(220) 2017 04 07
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) sex ELIXIR Spanish Fly
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
woda toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła,
produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty
z mikroelementami, preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych), suplementy mineralne
do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
470180
(220) 2017 04 07
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) ORGASM CONTROL
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.17, 24.17.21, 26.01.05, 26.11.07, 26.11.08,
26.04.10
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
woda toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła,
produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty
z mikroelementami, preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

470182
(220) 2017 04 07
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN,
PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.12, 24.13.01, 24.17.15
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
woda toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła,
produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty
z mikroelementami, preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
470215
(220) 2017 04 10
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADARING
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne, 10 artykuły antykoncepcyjne, przyrządy do celów antykoncepcyjnych,
krążki maciczne do antykoncepcji.

(210)
(731)

470218
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) deprazodon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

470219
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) OQBRAZON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

(210)
(731)

470220
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
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(540) OQLEFLOX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
470221
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) OQHISTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

470223
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) OQZAPEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

470224
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) fibralipid
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

470225
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) maxitusal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)
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470226
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) NIVELIUM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi.
(210)
(731)

470231
(220) 2017 04 10
INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ
SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA
(540) PENILARGE

(210)
(731)

(531) 24.17.15, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
woda toaletowa, zestawy kosmetyków, kosmetyki, mydła,
produkty perfumeryjne, perfumy, szampony, 5 preparaty
z mikroelementami, preparaty witaminowe, preparaty odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
odżywcze dodatki do celów leczniczych, zioła lecznicze.
470232
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) OQLOPROST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

470235
(220) 2017 04 10
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) OQBIMAT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

(210)
(731)

(210)
(731)

470245
(220) 2017 04 10
LIPSKI TOMASZ HURTOWNIA AKUMULATORÓW,
Czersk
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(540) Gwarancja 36 m-cy AUTO HERZ 12V SILVER Calcium
Technology

29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 24.15.01, 24.15.21, 01.03.17,
18.01.09, 27.07.01
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory elektryczne do pojazdów, akumulatory samochodowe, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, amperomierze, kwasomierze [areometry], prostowniki, kable
rozruchowe do silników.
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470374
(220) 2017 04 11
RYSIŃSKA DAGMARA SUNGATE BEAUTY & SPA,
Warszawa
(540) Sungate beauty & Spa

(210)
(731)

(531)

(210) 470272
(220) 2017 04 10
(731) 3M Company, St. Paul, US
(540) LITTMANN
(510), (511) 6 pojemniki, futerały, etui i pudełka z metalu,
10 pojemniki, futerały, etui i pudełka na stetoskopy, 16 pojemniki, futerały, etui i pudełka z papieru lub z papieru powlekanego tworzywem sztucznym, pojemniki na stetoskopy,
20 pojemniki, futerały, etui i pudełka z tworzyw sztucznych,
pojemniki, futerały, etui i pudełka z drewna.
(210) 470341
(220) 2017 04 11
(731) Arefe Ibrahim, Radlik, CZ
(540) HASTEX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tekstyliów i dodatków krawieckich.
470342
(220) 2017 04 11
SEVEN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) inimitag
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, sygnalizacyjne, przełączające i kontrolnosterujące, urządzenia i przyrządy elektroniczne przewodzące,
transformujące, sygnalizacyjne, przełączające i kontrolnosterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji satelitarnej,
kablowej i naziemnej, sprzęt telewizji dozorowej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do transmisji
i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia systemów zdalnego
sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe, telewizyjne,
kompletne zestawy urządzeń alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz kompletne zestawy urządzeń pożarowych, kamery, monitory, magnetowidy, rejestratory, centrale
sygnalizacji włamania i napadu, anteny, nadajniki, czujniki
alarmowe, czujniki pożarowe i dymowe, czujniki podczerwieni, czujniki zbicia szyby, czujniki drgań, detektory, sygnalizatory linii telefonicznej, sterowniki do radiolinii, radiolinie,
czytniki informacji, karty magnetyczne kodowane, zamki
elektryczne i elektroniczne, komputery, podzespoły i części
komputerowe, osprzęt komputerowy peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, koncentraty nawilżające,
żele nawilżające, olejki mineralne, środki nawilżające, pianki,
korektory, toniki, olejki do ciała, peelingi do twarzy, maseczki do skóry, płyny do twarzy, płynne kremy, kremy do ciała,
żele po opalaniu, kosmetyki kolorowe, produkty powlekające usta, kremy chroniące przed słońcem, kremy na noc, balsamy do opalania, pudry w kamieniu, mleczka do opalania,
środki nawilżające do twarzy, nawilżające balsamy do skóry,
środki do oczyszczania skóry twarzy, środki wyszczuplające,
kule do kąpieli, paski do wybielania zębów, mydło, 41 szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, kursy szkolenia związane
z medycyną, usługi szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie
odżywiania, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi szkolenia
dla personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia
techniczne związane z higieną, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody,
masaż, masaże, masaż sportowy, masaż tajski, masaż terapeutyczny shiatsu, tradycyjny masaż japoński, masaż tkanek
głębokich, masaż gorącymi kamieniami, informacje dotyczące masażu, usługi masażu stóp, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu,
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa on-line
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, refleksologia, zabiegi
terapeutyczne na twarz, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi
kosmetyczne na twarz, ciało i włosy, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi pedicure, usługi pedicure i manicure,
fryzjer, fryzjerstwo, salon fryzjerski, fryzjerstwo męskie, usługi fryzjerskie, męskie salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, wypo-
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życzanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności
lub męskich zakładach fryzjerskich, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie badań lekarskich, zabiegi
depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody,
zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, usługi salonów solariów oferujące zabiegi brązujące, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, laserowe
usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, usuwanie cellulitu z ciała, usuwanie z ciała pajączków naczyniowych, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi zabiegów
na cellulit, usługi zabiegów na cellulitis, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska,
gabinety pielęgnacji skóry, usługi gabinetów odchudzania,
usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, kliniki, kliniki medyczne, usługi kliniki
dentystycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez
kliniki i szpitale, salony piękności, usługi salonów piękności,
świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, stylizacja,
stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, analiza kosmetyczna, stomatologia kosmetyczna, chirurgia kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna,
konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
kosmetyków, analiza kolorów ( usługi kosmetyczne), usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, kosmetyczny
zabieg laserowy skóry, usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi dermatologiczne
w zakresie leczenia chorób skóry, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, usługi ginekologiczne, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie mikropigmentacji, implantacja (wszczepienie) włosów, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi spa, usługi położnicze, usługi wizażystów,
usługi fizjoterapeutyczne, usługi lekarskie, usługi dietetyków,
usługi charakteryzatorów, usługi opieki medycznej, usługi
pielęgnacji stóp, usługi podologa, usługi refleksologiczne,
usługi salonów piękności, usługi pielęgnacji i urody, usługi
klinik medycznych, usługi klinik zdrowia, usługi masażu stóp,
usługi medycyny alternatywnej, usługi farbowania włosów,
usługi przedłużania rzęs, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
drenażu limfatycznego, usługi obcinania włosów, usługi spa
medycznych, usługi stawiania baniek, usługi doradztwa żywieniowego, usługi koloryzacji rzęs, usługi tatuażu brwi, usługi podkręcania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi kształtowania brwi, usługi opalania natryskowego, usługi odsysania
natryskowego, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi
w zakresie akupunktury, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
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usługi w zakresie odchudzania, usługi manicure i pedicure,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi tatuażu,
świadczenie usług przez salony piękności, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi
w zakresie ozdabiania ciała, usługi w zakresie kolczykowania
ciała, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, terapia ajurwedyjska, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej.
(210) 470382
(220) 2017 04 12
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE
(540) PROFUSO
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.
470386
(220) 2017 04 12
FUNDO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) TECHLOOP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie do technologii
biznesowych, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
komunikacji, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
35 profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi
w zakresie rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji
personelu i obsadzania stanowisk, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, dostarczanie
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, 42 doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, wynajem oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

(210) 470402
(220) 2017 04 12
(731) KUBASZEWSKI PAWEŁ QBATURA, Warszawa
(540) Romantyczna RESTAURACJA EST. 2017

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów piwnych, zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne,
usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych, usługi
barów przekąskowych, usługi cateringowe.
(210)
(731)

470403
(220) 2017 04 12
LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) ESALIENS
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, administrowanie inwestycjami
funduszy, administrowanie funduszami inwestycyjnymi,
administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie planami emerytalnymi, analizy inwestycji
finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie finansowe planami emerytalnymi
pracowników alokacja aktywów, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon [home banking],
bankowe usługi rozliczeniowe, bankowość elektroniczna,
bankowość online, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, dokonywanie transakcji finansowych, doradcze
usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych
transakcji płatniczych, doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych,
elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne transakcje debetowe,
elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych,
elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne przyjmowanie płatności czekowych, fundusze inwestycyjne
wzajemne, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy wzajemnych, inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, obsługa
programów oszczędnościowych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa płatności, obsługa poleceń zapłaty, obsługa transakcji finansowych online, planowanie
i zarządzanie finansowe, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych, przygotowywanie analiz
finansowych, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
doradztwa finansowego, sporządzanie raportów i analiz
finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, telefoniczne usługi bankowe, transakcje finansowe, transakcje
finansowe i monetarne, transakcje gotówkowe i transakcje
walutowe, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, udzielanie informacji na temat cen
z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych, udzielanie informacji online związanych z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji związanych z kontami inwestycyjnymi przez telefon, udzielanie informacji finansowych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych,
usługi dotyczące jednostkowych funduszy powierniczych, usługi w zakresie korporacyjnych funduszy powierniczych, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy
inwestycyjnych, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi
administracyjne w zakresie inwestycji, usługi inwestycyjne dla klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania
inwestycjami, usługi w zakresie inwestowania w papiery
wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, usłu-
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gi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi
w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi inwestycyjne związane ze zbywalnymi papierami wartościowymi, usługi planów emerytalnych, usługi finansowe
związane z emeryturami, usługi w zakresie zarządzania
aktywami, usługi finansowe związane z oszczędzaniem,
usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone online z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi zarządzania finansami świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi bankowe opłacania
rachunków przez telefon, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości komercyjnej online, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze związane
z inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi
finansowej bankowości osobistej, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi w zakresie zarządzania finansami,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, zapewnianie planów emerytalnych,
zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych,
zarządzanie funduszem, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszami typu offshore, zarządzanie
finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie inwestycjami
emerytalnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie inwestycjami funduszy
emerytalnych, zarządzania finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami dla
klubów i towarzystw wzajemnych, zarządzanie aktywami,
zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami na rzecz osób
trzecich, zarządzanie finansowe planami emerytalnymi
pracowników, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe związane
z bankowością, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych,
finansowe usługi związane z oszczędnościami.
(210) 470424
(220) 2017 04 12
(731) HACZEK GRAŻYNA HOME STYLE, Kęty
(540) HS HOME STYLE Grażyna Haczek

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 11 oświetlenie
dekoracyjne, 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia
domu, 21 kryształ, wyroby szklane.
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(210) 470448
(220) 2017 04 13
(731) STOWARZYSZENIE MUZYCZNE VIVIDUS, Poznań
(540) FESTIWAL IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ

(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi festiwali muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, koncerty muzyczne, przedstawienia
muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, usługi w zakresie edukacji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne.
470458
(220) 2017 04 13
STUDIO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Evil STEAK HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany na szyję, bezrękawniki, koszulki polo, koszulki dla dzieci, koszulki
z nadrukami, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów do biegania,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim
rękawem, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, bluzy
sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe z kapturem, polary, kamizelki z polaru, kamizelki, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki,
dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], krótkie luźne
kurtki do pasa, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki kolarskie, czapki narciarskie, czapki dziane, czapki bejsbolówki,
czapki kucharskie, czapki bez daszków, czapki [nakrycia
głowy], czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki
i czapeczki sportowe, czapki do gry w golfa, papierowe
czapki noszone przez kucharzy, fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuchy
[kamizelki] zakładane przez głowę, 32 napoje izotoniczne,
napoje warzywne, woda [napoje], napoje owocowe, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, sorbety [napoje], napoje witaminizowane, napoje
półmrożone, napoje energetyzujące, napoje dla sportow-
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ców, niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje słodowe, napoje z guaraną, mrożone napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, koktajle [bezalkoholowe napoje
owocowe], napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, napoje
na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, bezalkoholowe napoje bez
zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], napoje na bazie piwa: kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
piwo, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo pełne jasne, wino
jęczmienne [piwo], piwo o smaku kawy, piwo jasne typu
ale, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe, jadalne napoje alkoholowe, wymieszane napoje alkoholowe, gazowane
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, destylowane napoje, alkohole wysokoprocentowe [napoje], smakowe napoje
alkoholowe tonizujące, napoje zawierające wino [szprycer],
napoje na bazie wina, napoje alkoholowe aromatyzowane,
napoje energetyczne zawierające alkohol, napoje na bazie
rumu, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe
z wina i soku owocowego, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków: katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi
barów typu fast-food na wynos, usługi barowe, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów
firmowych, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi snackbarów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi.
(210)
(731)

470475
(220) 2017 04 13
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
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(540) kk Kinderkraft
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje
komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wideo,
kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne, adaptory elektryczne,
miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia
aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy
obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania
niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących
dzieci, pojemniki na butelki do karmienia, zamknięcia butelek do karmienia, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony
bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice
do rowerów, klaksony do rowerów, koła do rowerów, kosze
przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery
do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów,
hulajnogi, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów,
ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby
szkolne [z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, podstawy łóżek,
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na książki [meble], stojaki
ruchome pod komputery, stoły, szafki zamykane, taborety,
toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze,
wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami,
taborety ze schodkiem, 21 butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, butelecz-
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ki, butelki, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza,
aparatura do kontrolowania temperatury, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wideo, kaski
ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne, adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nośniki
do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia
aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy
obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki telefoniczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania
niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, pojemniki na butelki do karmienia, zamknięcia butelek
do karmienia, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki
do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów,
klaksony do rowerów, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy],
lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi, opony
rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy
do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych,
trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi
do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne
[z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby
turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki, chodziki dla
dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia
dla dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań,
stojaki na książki [meble], stojaki ruchome pod komputery,
stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla
dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe, wyroby
wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem,
butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne,
szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla
niemowląt przenośne, buteleczki, butelki.
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Nr ZT22/2017

(210)
(731)

470476
(220) 2017 04 13
PRIMEMOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COOKING CHALLENGE

(540) MAKE UP YOUR NAILS

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
produkcja reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, marketing internetowy, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
marketing internetowy, marketing dotyczący promocji,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich,
41 produkcja filmów, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, prezentacja nagrań video, produkcja nagrań
wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, udostępnianie
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, pokazy filmów wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi
studiów nagrań filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi
edukacyjne dotyczące gotowania.

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, zmywacze do paznokci, 44 salony piękności.

470483
(220) 2017 04 13
SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) earth salt
(210)
(731)

(210) 470492
(220) 2017 04 13
(731) EMIS MISZTAL SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) EMIS
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, kufry, walizki, torebki, wyroby
rymarskie, galanteria skórzana, 25 obuwie, odzież z tworzyw
sztucznych, odzież z tworzyw naturalnych, odzież skórzana,
rękawiczki, kapelusze.
(210) 470493
(220) 2017 04 13
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) FLIPS
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, 29 konserwowane, suszone i gotowane, warzywa surowe, konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze
i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki, zupy,
drób, wieprzowina, dziczyzna, ryby i owoce morza, 30 zboża
przystosowane do spożycia dla ludzi, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao,
napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze,
słodycze, Muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
makarony, ryż, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
470495
(220) 2017 04 13
DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) RO RADIO OSTROWIEC 95.2 FM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty dla ludzi, kosmetyki, 44 salony piękności.
(210)
(731)

470485
(220) 2017 04 13
SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.11.13, 26.11.22, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, kamery wideo, magnesy dekoracyjne, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, osłony
głowy, sprzęt komputerowy, tablety, telefony komórkowe,
torby do noszenia komputerów, znaki świecące, 25 czapki,
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daszki, kamizelki, koszule z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia
głowy, odzież, 28 balony, gry planszowe, karty do gier, klocki
do zabawy, narty, piłki do gry, zabawki, 41 radiowe programy rozrywkowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
komponowania muzyki, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych.

Nr ZT22/2017

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
470532
(220) 2017 04 14
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) ds delismak

(210)
(731)

470505
(220) 2017 04 14
KONIECZEK JERZY DA STUDIO PRODUCTION,
Częstochowa
(540) THE BRODERS
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.
470542
(220) 2017 04 14
NASZA KLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) nasza klinika
(210)
(731)
(531) 02.01.01, 02.01.24, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 25 koszulki z krótkim rękawem, 44 fryzjerstwo,
45 usługi serwisów społecznościowych online.
470509
(220) 2017 04 14
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) RADIPAK

(210)
(731)

(531)

05.11.02, 24.01.05, 24.01.10, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
470510
(220) 2017 04 14
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) Aktipak
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty medyczne, obuwie ortopedyczne, pasy
do celów leczniczych, pojemniki do podawania leków,
41 nauczanie i rozrywki, organizowanie i prowadzenie szkoleń zwłaszcza z zakresu medycyny sportowej, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, sympozjów i kongresów medycznych, porady zawodowe w zakresie medycyny, 42 prowadzenie laboratoriów chemicznych i bakteriologicznych, prace badawczo - rozwojowe z dziedziny medycyny i farmacji,
44 usługi medyczne, usługi kliniki medycznej, prywatnych
klinik medycznych i szpitali, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie serwisu medycznego, a w szczególności: prowadzenie niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej, organizowanie pomocy domowej, usługi lecznicy - prywatnej kliniki, usługi pomocy
medycznej, usługi szpitali, usługi opieki zdrowotnej, usługi
medycznej opieki pielęgniarskie.
470543
(220) 2017 04 14
PLAYSTOP DIVISION SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ ZAJĄC,
AGATA DĄBROWSKA, OLGA BORDA, Gliwice
(540) 125pe

(210)
(731)
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 pocztówki i widokówki, papier pocztówkowy,
karty pocztowe, afisze, plakaty, afisze, oprawione plakaty, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, 21 filiżanki i kubki, kubki ceramiczne, kubki do kawy,
kubki do napojów, kubki porcelanowe, kubki papierowe,
kubki plastikowe, kubki szklane, kubki wykonane z tworzyw
sztucznych, 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna dla
mężczyzn, koszulki bez rękawów, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla
dzieci, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
bluzy z kapturem, kurtki bluzy, koszule, koszule z dzianiny,
koszule z kołnierzykiem, nakrycia głowy dla dzieci, odzież dla
małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci,
spodnie dziecięce.
470549
(220) 2017 04 18
ZJAWIONA-ŁAWNICZAK EDYTA,
ŁAWNICZAK MARIUSZ ILPANA SPÓŁKA CYWILNA,
Dobrogoszczyce
(540) PeReLunia
(510), (511) 41 rozrywka, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnia,
usługi kawiarni, herbaciarnie, lodziarnie, opieka nad dziećmi w klubach malucha, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości.

(210)
(731)

(210) 470559
(220) 2017 04 18
(731) MACHA ALEKSANDER, Gliwice
(540) good cake

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasta i ciastka, wypieki i wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, polewy cukiernicze i nadzienia, lód, lody
spożywcze mrożone jogurty, sorbety, kawa, herbata, kakao, ziarna przetworzone, skrobia, wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia, drożdże, tarty, ciasteczka, 43 usługi
cateringu zewnętrznego, catering, dostarczanie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami,
transportem.
(210)
(731)

470561
(220) 2017 04 18
SUNBANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

Nr ZT22/2017

(540) SUNBANI
(510), (511) 3 kosmetyki kremy do twarzy, ciała, rąk i stóp,
emulsje do twarzy, ciała, rąk i stóp, płyny do twarzy, ciała, rąk
i stóp, żele do twarzy, ciała, rąk i stóp, pianki do twarzy, ciała,
rąk i stóp, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji twarzy, ciała, rąk i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli,
środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje
do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe, wody
kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty,
środki i preparaty do makijażu i demakijażu, fluidy, środki
do pielęgnacji i malowania oczu, ust i twarzy, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne
rzęsy, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze,
środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki toaletowe,
pianki do golenia, żele do golenia, mydła do golenia, preparaty do golenia, balsamy po goleniu, zestawy kosmetyków.
470562
(220) 2017 04 18
GRUPA PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PROFBUD

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie
finansowe, szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa), transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, 37 asfaltowanie, budowa fabryk budowa
falochronów budowa i konserwacja rurociągów, budowa
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie
i naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany,
naprawa zamków, renowacja mebli, rozbiórka budynków,
tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie
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kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków,
wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg,
39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja,
transport, wynajem autokarów, wynajem samochodów.
470563
(220) 2017 04 14
GEFEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) GEFEST PRACA DLA CIEBIE
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej,
kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, opinie (sondaże),
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo
pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem
portalu internetowego, systematyzacja komputerowych
baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, opracowanie
i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie
informacji dla osób trzecich, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępnianie Informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy,
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych, 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 42 projektowanie i rozwój sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie aktu-
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alizacji oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji stron internetowych, usługi zarządzania użytkownikami
i prawami w komputerowych sieciach danych, usługi doradztwa w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi projektowania i tworzenia stron internetowych,
usługi instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi konfiguracji sieci komputerowych przez oprogramowanie komputerowe, usługi konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi administrowania
serwerami, usługi odzyskiwania danych komputerowych,
usługi udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc
pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych, usługi tworzenia i utrzymywania
stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 470568
(220) 2017 04 18
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) Imodium Instant. Lek przeciwbiegunkowy
rozpuszczający się w jamie ustnej bez popijania.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 470596
(220) 2017 04 18
(731) WARYSZAK-PSUJ JUSTYNA, Lublin
(540) STUDIO FLORYSTYCZNE FIORE
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty, żywe kwiaty, świeże kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty naturalne, kwiaty suszone, bukiety
z kwiatów żywych, wieńce z kwiatów żywych, dekoracje
z kwiatów żywych, dekoracje z kwiatów suszonych, 35 sprzedaż kwiatów, sprzedaż bukietów, wieńców, dekoracji z kwiatów, 44 usługi florystyczne.
(210) 470613
(220) 2017 04 19
(731) ŁUKASZUK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) AR ATHLETIC REBEL

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 18 plecaki, torby sportowe, 21 bidony, butelki,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, 25 odzież,
buty, legginsy, podkoszulki, T-shirty.
(210) 470615
(220) 2017 04 19
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ ALEROBALE.PL, Warszawa
(540) alerobale.pl

(531) 03.13.11, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż środków do dezynsekcji, dezynfekcji, dezodoryzacji, 37 dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja,
tępienie szkodników.
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470621
(220) 2017 04 19
POLSKIE PĄCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Stara Pączkarnia

(210)
(731)

(531)

02.03.11, 02.03.15, 02.03.24, 07.03.04, 07.03.05, 07.03.09,
07.03.25, 08.01.07, 08.01.25, 11.03.05, 11.03.08, 11.03.20,
11.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, snack-bary, usługi barowe, bary, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi
kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
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i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, nauczanie, kształcenie, informacja
o edukacji, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze i reporterskie,
tłumaczenia.
(210) 470636
(220) 2017 04 19
(731) PRZECIECHOWSKI MICHAŁ, Lublin
(540) MAGNET
(510), (511) 22 żagle, torby na żagle, płótno na żagle, żagle
do desek windsurfingowych, 28 artykuły i sprzęt sportowy,
deski do uprawiania sportów wodnych, deski do pływania z latawcem [kiteboard], latawce, latawce do uprawiania sportów [kiteboard], lotnie, nadmuchiwane akcesoria
unoszące się na wodzie, torby na sprzęt sportowy, trapezy
do uprawiania sportów wodnych, uchwyty do artykułów
sportowych.
470637
(220) 2017 04 19
DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sępólno Krajeńskie
(540) animax

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 ściółki, podsypki, żwirki dla zwierząt.
(210) 470638
(220) 2017 04 19
(731) BULWICKA ANNA, Gliwice
(540) B. loves plates

470635
(220) 2017 04 19
ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Absolvent Talent Days
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie head-huntigu [łowców talentów], usługi rekrutacji personelu, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla
osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 41 doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów,
konkursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie

(531) 02.09.01, 17.02.01, 17.02.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty
do makijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne
paznokcie, zestawy kosmetyków, naklejane ozdoby na paznokcie, akcesoria do zdobienia paznokci, 44 usługi manicure, salony piękności, usługi wizażystów, szkolenia z zakresu
zdobienia paznokci.
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(210) 470639
(220) 2017 04 19
(731) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków
(540) G GROTEK BRACIA
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silniki diesla do pojazdów lądowych, silniki diesla z turbiną
do pojazdów lądowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja pojazdów, naprawa opon, naprawa pomp, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wyważanie opon, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, instalacja części zamiennych do pojazdów,
instalowanie części do pojazdów, konserwacja i naprawa
pojazdów.
470775
(220) 2017 04 21
KL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czersk
(540) BELLO & FRIENDS AUTHENTIC PET FOOD
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 470646
(220) 2017 04 19
(731) KIRYZIUK ANDRZEJ RADUGA, Warszawa
(540) RADUGA
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwa korzenne,
piwa słodowe, piwa smakowe, piwa rzemieślnicze, piwa
pszeniczne, brzeczka piwna, piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa.
470648
(220) 2017 04 19
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) ALASKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.

(210)
(731)

470771
(220) 2017 04 21
CEMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) centromasz
(510), (511) 7 akcesoria [przystawki] do koparek, akcesoria
[przystawki] do buldożerów, górnicze koparki [maszyny],
koparki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki
będące ruchomymi maszynami, koparki do rowów, koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, koparki jednonaczyniowe
podsiębierne, koparki [maszyny do prac ziemnych], wały korbowe, wentylatory do silników, zawory, cylindry do maszyn,
koła maszyn, pompy, łożyska, 12 części i akcesoria do pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, obręcze do piast kół, obwody hydrauliczne
do pojazdów, obręcze kół pojazdów, piasty kół pojazdów,
opony do pojazdów mechanicznych, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów
lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła
do pojazdów lądowych, szyby do pojazdów, szyby przednie
pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe
do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, hydrauliczne przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, łańcuchy sworzniowe tulejkowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe zębate
do pojazdów lądowych, obrotowe silniki hydrauliczne do pojazdów lądowych, serwomotory do pojazdów lądowych.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.17, 26.01.15, 26.11.05, 03.01.08, 05.03.15,
29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt domowych,
18 gryzaki ze skóry surowej dla psów, kagańce, obroże dla
zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt, 31 karma dla zwierząt domowych.
(210) 470776
(220) 2017 04 21
(731) ORZECHOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) trenuj ŚWIADOMIE

(531)

27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 02.09.25, 21.03.13, 26.01.06,
26.01.14, 26.04.16
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
edukacyjne i instruktażowe, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on line, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem
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strony internetowej online, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, prowadzenie
treningów sztuki walki, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie).
(210) 470789
(220) 2017 04 21
(731) PIOTROWSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) TimoSimo
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy,
biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], misbaha [sznury modlitewne], naszyjniki [biżuteria],
nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby
z żółtego bursztynu, pierścionki [biżuteria], posążki z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, różańce, spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], szpilki [biżuteria],
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zawieszki [biżuteria],
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, 16 afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwarele, albumy do wklejania, bielizna stołowa
papierowa, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki],
fotografie [wydrukowane], gazety, girlandy papierowe, globusy, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, komiksy, książki, notatniki
[notesy], obrazy i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, osłony z papieru na doniczki, papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, periodyki [czasopisma], podstawki na stół papierowe, pudełka
z papieru lub kartonu, rysunki, serwetki stołowe papierowe,
śliniaki papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty do pisania lub
rysowania, 24 bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna
wzorzysta, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, ceraty
[obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, kapy
na łóżka, kołdry, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie
na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
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prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory,
tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, wsypa
[bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace), zasłony, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 25 alby,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty sznurowane, buty
za kostkę, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, daszki
do czapek, daszki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne
krawaty], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kapelusze papierowe
[odzież], kąpielówki, kaptury [odzież], kimona, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 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, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce [odzież], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież],
mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pelerynki, pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, poszewki,
pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, śliniaki niepapierowe, spódnice, spódnico
- spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, turbany,
walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 bąki [zabawki],
balony, domki dla lalek, dzwonki na choinkę, figurki do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki,
karty do bingo, karty do gry, konie na biegunach [zabawki],
lalki, latawce, łóżka dla lalek, marionetki, maski zabawkowe,
maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki na przyjęcia, plansze do gry
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia],
szachownice, szachy, ubranka dla lalek, układanki [puzzle],
warcaby, zabawki, zabawki wypchane, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki].

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

458144, 460219, 464119, 468912, 469564, 469772, 470509, 470510

2

469772

3

455400, 463057, 466298, 467716, 468027, 468028, 468031, 468624, 468633, 468652, 468690, 468921, 468975,
469041, 469042, 469181, 469342, 469510, 470179, 470180, 470182, 470226, 470231, 470374, 470483, 470485,
470561, 470638

4

466298, 468975

5

455400, 463057, 464041, 466997, 467716, 468302, 468434, 468571, 468624, 468633, 468652, 469041, 469042,
469195, 469196, 469227, 469243, 469342, 469373, 469510, 469535, 469537, 470179, 470180, 470182, 470215,
470218, 470219, 470220, 470221, 470223, 470224, 470225, 470231, 470232, 470235, 470382, 470493, 470509,
470510, 470568, 470775

6

469472, 469473, 470272, 470424

7

462796, 465093, 468561, 469345, 469630, 470771

8

467829, 468921

9

461938, 463818, 464989, 466287, 466958, 467128, 467638, 467639, 467690, 467978, 468277, 468593, 468931,
468932, 469181, 469200, 469349, 469351, 469630, 469790, 470166, 470245, 470342, 470386, 470475, 470495

10

461938, 470215, 470272, 470475, 470542

11

467690, 468921, 469472, 469473, 470424

12

462796, 468561, 470475, 470771

14

464331, 470789

16

461910, 463057, 464331, 465199, 465480, 465593, 466287, 467128, 469041, 469042, 469181, 469200, 469256,
469781, 469790, 470166, 470272, 470543, 470789

17

467050, 467051, 468759, 468912, 469772

18

463818, 466563, 468921, 469781, 470475, 470492, 470613, 470775

19

466252, 466253, 467050, 467051, 468049, 468595, 469707, 469772

20

468595, 468921, 470272, 470424, 470475

21

466563, 468277, 468921, 469535, 469537, 469781, 470424, 470475, 470543, 470613

22

463818, 470636

24

466563, 470789

25

461910, 463818, 464331, 466012, 466563, 468393, 468910, 469181, 470458, 470492, 470495, 470505, 470543,
470613, 470789

27

469041, 469042

28

461910, 463818, 464331, 465199, 465480, 465593, 469041, 469042, 469181, 470495, 470636, 470775, 470789

29

460219, 466590, 466899, 468385, 468571, 469188, 469471, 469502, 469796, 470493, 470639

30

456406, 460219, 465900, 466293, 468385, 468571, 468572, 468573, 468575, 468819, 469373, 469378, 469471,
469771, 470493, 470559, 470621, 470648

31

458144, 468571, 469243, 469796, 470059, 470532, 470596, 470637, 470775

32

457223, 458890, 468571, 470458, 470493, 470646

33

458622, 467225, 467227, 468736, 469092, 469093, 469142, 470458

34

456342
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Nr ZT22/2017

1

2

35

455400, 463057, 463818, 465199, 465268, 465480, 465900, 466013, 466252, 466253, 466287, 466830, 466831,
466899, 467128, 467442, 467446, 467638, 467639, 467690, 467946, 467966, 467978, 468561, 468595, 468910,
468921, 468975, 469041, 469042, 469083, 469084, 469181, 469199, 469202, 469249, 469256, 469421, 469707,
469771, 469790, 469796, 469955, 470059, 470084, 470092, 470093, 470166, 470341, 470386, 470475, 470476,
470563, 470596, 470615, 470621, 470635

36

458231, 465199, 465268, 465480, 467638, 467639, 467946, 467966, 467978, 468593, 469041, 469042, 469256,
469349, 469351, 469421, 469955, 470092, 470093, 470403, 470562

37

465093, 465199, 465480, 467978, 469256, 469421, 469472, 469473, 469474, 469630, 470562, 470615, 470771

38

466958, 467638, 467639, 467978, 469181, 470563

39

462796, 465199, 465268, 465480, 466563, 466899, 467128, 467978, 469041, 469042, 469771, 469790, 470092,
470093, 470562

40

465804, 467978, 468595, 468912, 469041, 469042, 469474, 469771

41

456078, 458890, 461910, 463057, 464331, 465199, 465480, 465804, 465884, 466287, 467128, 467280, 467442,
467446, 467690, 467829, 467978, 468593, 468910, 469041, 469042, 469181, 469200, 469256, 469630, 469790,
470084, 470166, 470374, 470448, 470476, 470495, 470542, 470549, 470563, 470635, 470776

42

460935, 460936, 465093, 465804, 466287, 466958, 467690, 467978, 468931, 468932, 469041, 469042, 469256,
469630, 470386, 470542, 470563

43

456078, 461400, 465199, 465268, 465480, 465900, 466013, 467128, 467280, 468060, 468571, 469421, 469955,
470402, 470458, 470549, 470559, 470621

44

456527, 460935, 460936, 461938, 463057, 465199, 465480, 468921, 469083, 469084, 469249, 469342, 469610,
470374, 470483, 470485, 470505, 470542, 470596, 470638

45

465199, 465480, 467978, 469041, 469042, 469181, 470505

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

466293
470543
469181
465199
468633
468652
470635
470215
468932
466831
458144
470510
470648
470615
466958
458890
470637
470613
468302
468912
470638
469351
458622
469707
463818
467829
470775
468027
468031
468028
469227
469502
465900
468759
469771
469349
464041
470771
469510
470476
469790
466997

DANLAB
deprazodon
Dermaline
DOMOFERT
dot office
dot office
DREAM LIQUEUR
Dronexpress system
ds delismak
Duda Spécialité Nasze polskie!
E+TERM BLOK beton komórkowy
E+TERM BLOK
earth salt
EDUVOLUTION
EMIS
ESALIENS
Evil STEAK HOUSE
Ewa & J.A. WWW.EWAIJA.PL
farmster
FESTIWAL IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ
fibralipid
FLIPS
FLORA. CONCEPT
Fragrans FRESHCAR
G GROTEK BRACIA
GEFEST PRACA DLA CIEBIE
Go2Krynica
Go2Krynica
GOLD LAS
GOLDEN KING
good cake
GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH im. Witolda Rychtera
Grünwelt
Gwarancja 36 m-cy AUTO HERZ 12V
SILVER Calcium Technology
HASTEX
HP
HS HOME STYLE Grażyna Haczek
Imodium Instant.
Lek przeciwbiegunkowy rozpuszczający się
w jamie ustnej bez popijania.
IMPERIUM zdrowia
inimitag
international Polish Academic
Network (iPAN)

467690
470218
467716
458231
470092
470093
467225
469342
470532
466899
467051
467050
470483
469200
470492
470403
470458
468921
464989
470448
470224
470493
468975
468624
470639
470563
466012
466013
469796
456342
470559

... uznawany za najlepszy!
KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959r.
BEZ KONSERWANTÓW
125pe
303 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
A AVENIDA POZNAŃ
AA Hydro Love
AA Hydrolove
Absolvent Talent Days
ADARING
ADEM
Advertrack
Agro Dia DiaAgro Group
Aktipak
ALASKA
alerobale.pl
All you need is Love
AMBER FEST
animax
AR ATHLETIC REBEL
ARTIKON MSM
ArtWOOD
B. loves plates
Bank Zachodni WBK
BARMAŃSKA ŚLIWKA
bat przyjazne budowanie GRUPA psb
BE SISU
BEARDYMAN
BELLO & FRIENDS AUTHENTIC PET FOOD
BIELENDA HYDRO BOOSTER JELLY MASK
BIELENDA MATT BOOSTER JELLY MASK
BIELENDA VITAMIN BOOSTER JELLY MASK
BIOCAPS
BiotoEko
bistro na językach
BLUeFLEX
BROMEX
BZWBK
CARTILAGE FRAGMENTATION INHIBITOR
centromasz
Colon Clin
COOKING CHALLENGE
cookup BOX
Cykloftyal

468910
468561
470245
470341
467280
470424

470568
469249
470342
467446
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1

KapuCup
kk Kinderkraft
KOBAX
KOŁO RATUNKOWE
KRYSLAND
Księgarnia Pałucka
LA RIVE sweet woman
laborell
LE MOULIN BLANC
Leadership Academy for Poland (LAP)
Leśny Słoik
LITTMANN
LOTNICZE DEPUŁTYCZE
Lubella TRADYCJA OD 1881
i NOWOŚĆ w rodzinie
MAGNET
MAKE UP YOUR NAILS
MAX OPAKOWANIA
Maxima Rigato
maxitusal
MEDICEO
MEDICEO
METOX
MIODOWE RINGOS
Mistral
Mistral
monolith
MONOLITH
Mój Wybór Margaryna Rodzinna
Na ostre bóle mięśni i stawów DIP RILIF
nasza klinika
NCInvestment
Neteffect
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
Sportowo-Językowe Fair Play
NIVELIUM
NUTRICEL
OFTALMIKA
Opakowaniamax
OQBIMAT
OQBRAZON
OQHISTIN
OQLEFLOX
OQLOPROST
OQZAPEN
ORGASM CONTROL
P&O APARTMENTS GROUP SERVICED
APARTMENTS & REAL ESTATE
PAGOTRANS
PAKIET RATUNKOWY
PENILARGE
PeReLunia

2

468277
470475
468595
467639
468393
465593
468690
455400
469142
467442
470059
470272
470084
468819
470636
470485
469041
468049
470225
469083
469084
464119
456406
469472
469473
466252
466253
466590
463057
470542
469421
466830
456078
470226
469373
469610
469042
470235
470219
470221
470220
470232
470223
470180
469955
462796
467638
470231
470549

Nr ZT22/2017
1

PERFECT BUST
PI HOUSE Centrum Badań Klinicznych
Pi House Centrum Badań Klinicznych
PILOT
political concierge
POLSWISSART
Pralnia LENA
PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE = PEŁNIA ŻYCIA
miłość małżeństwo dziecko wychowanie
rodzina praca samorealizacja
PREZYDENT WÓDKA CZYSTA
PRIMERMIX
PRINCESSE
PROFBUD
PROFUSO
PROJEKTOWANIE W KAMIENIU
Pycha Łycha
QBIK CAFE
RADIPAK
RADUGA
RAWO
RESTAURACJA jaDka
RO RADIO OSTROWIEC 95.2 FM
Romantyczna RESTAURACJA EST. 2017
RSQ REACH SOURCE QUEST
San Escobar
SeeKrakow
SERÓWKA
sex ELIXIR Spanish Fly
Solid Stone KREISEL
SOVAROM
Sprawne narzędzia to podstawa
Stara Pączkarnia
STIGO
strigo
STUDIO FLORYSTYCZNE FIORE
SUNBANI
Sungate beauty & Spa
szybki koszyk.pl
TAK JAK WYMAGAJĄCA MAMA,
RAID DBA O TWOJĄ RODZINĘ
TAK JAK WYMAGAJĄCE MAMY,
RAID NIGDY NIE ŚPI
TARNINÓWKA POGÓRZE KARPACKIE
TECHLOOP
TECMAXX
TenSmak PRZYPRAWA STAROPOLSKA
T-FLEX
THE BRODERS
TimoSimo
TOSIEK
trenuj ŚWIADOMIE

2

470182
460935
460936
469092
469199
469256
469474

464331
469093
469772
456527
470562
470382
465804
469471
468060
470509
470646
469345
461400
470495
470402
470166
466563
467128
468385
470179
469564
460219
467978
470621
469630
469781
470596
470561
470374
465268
469537
469535
467227
470386
466298
468572
468931
470505
470789
469243
470776
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1

Nr ZT22/2017
1

2

2

Uechi-Ryu POLAND

461910

WSPÓŁPRACA FUNDAMENTEM SUKCESU

469202

Ulubiona do wypieków

469188

WYJĄTKOWA OBSŁUGA First Class Shopping

465480

uniseco

466287

Vital Life Szczypta Zdrowia

468571

XABOGARD

469196

VITALNA

457223

XABOPLAX

469195

VOLARI

461938

ZatoClear

468434

W WESSTRON

465093

ZIMTINOS

469378

WARSZAWIAK

467946

Warszawiak

467966

Zioła Ojca Mariusza

468575

WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY

465884

Zioła Ojca Tymoteusza

468573

WÓDKA Z MAZUR

468736

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.
1343596

olivia

9, 16, 35, 38, 41, 42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

9

1343596

16

1343596

35

1343596

38

1343596

41

1343596

42

1343596

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.
812722
837329
921119
921120
1183303
1251322
1325450
1334456
1343170
1343214
1343257
1343273
1343316

1343336
1343348
1343371
1343384
1343443
1343451
1343453
1343542
1343550
1343579
1343634
1343653

ROADTEC (2017 04 07)
12
Denim (2017 04 15)
34
THOMAS RABE (2017 04 15)
3, 18, 25
RABE (2017 04 15)
3, 18
FOCUS T25 (2017 04 26)
9
MILYS (2017 03 01)
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
PENNTHIOL (2017 04 26)
5
(2017 04 27, 2016 11 04)
CFE: 02.09.14, 18.01.09, 26.01.04
36, 37
MUSSO (2016 12 30, 2016 12 29)
CFE: 27.05.17
12
REBER (2016 09 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
REBLOZYL (2017 02 14, 2017 02 09)
5
ESE (2017 02 23)
CFE: 26.01.02, 27.05.17
7
SBB Rail Control System RCS dispo RCS adl
RCS hot RCS alea RCS ars (2017 03 01,
2016 12 29)
CFE: 01.15.21, 15.09.12, 18.01.11,
9
26.01.01, 26.11.03
B JinBaiChuan (2016 09 19)
CFE: 27.05.01
21
Diete.Tic (2016 11 25)
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 29.01.13
1, 5, 30
SPEXAN (2017 04 05, 2016 10 13)
9
MAGIC EYE LIFT (2017 01 30, 2016 08 01)
3
ANTIGA BARBEARIA de BAIRRO (2016 12 27)
CFE: 26.01.18, 27.05.01
3
StartSmart (2017 01 09)
41
ACMG THE NEW MEDIA (2017 01 13,
2016 07 14)
CFE: 27.05.10
35, 38, 39, 41
I cotton (2016 12 22, 2016 08 19)
CFE: 26.04.06, 27.05.10,
3, 5, 10, 16, 21, 24
29.01.15
Z (2017 01 27)
CFE: 24.01.15
3, 14, 16, 18, 25, 35
883 POLICE (2017 02 28, 2017 02 08)
CFE: 24.01.25
25, 35
DATARECOVERY (2017 01 20)
CFE: 26.07.03, 27.05.01
35, 37, 42
STOLICHNAYA Stolichnaya DISTILLED FROM
GLUTEN FREE INGREDIENTS (2016 12 13)
CFE: 05.07.02, 25.01.15, 27.05.02,
33
29.01.13

1343666

ADRIS (2017 01 13)

1343735

FARROAD (2017 02 23)
CFE: 27.05.11
12
RITAR (2017 03 10)
CFE: 24.15.02, 26.13.25, 27.05
9
STOLICHNAYA THE ORIGINAL Stolichnaya
(2016 11 28)
CFE: 07.01.08, 25.01.15, 27.05.02,
33
29.01.13
KARMA (2017 01 23)
3
anda tech special fertilizers expert.
(2017 01 19)
CFE: 26.01.03, 27.05.10
1
VINE[ACTIV] (2016 11 28, 2016 11 09)
CFE: 24.17.25, 29.01.12
3, 5, 44
(2017 01 19)
CFE: 14.03.20, 26.13.25
20
AIRTOUCH (2017 01 09)
CFE: 01.15.11, 29.01.12
24
SHUT GUARD (2016 10 21, 2016 10 05)
CFE: 27.05.01
7
EP Infrastructure (2016 07 12, 2016 07 12)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
4, 9, 35, 36, 37, 39, 40
EP Power Europe (2016 07 12, 2016 07 12)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
4, 9, 35, 36, 37, 39, 40
wicue (2016 08 31)
9
(2017 01 23)
CFE: 04.01.03, 24.17.10
9
SYNC (2017 01 23)
CFE: 24.17.04, 27.05.09,
9, 28
29.01.12
RYBLOZEL (2017 02 14, 2017 02 09)
5
Dexters (2017 02 22)
CFE: 01.15.09, 25.03.01, 27.05.02, 29.01.13
30
OIML (2016 12 20)
CFE: 01.05.01, 27.05.01
35, 42, 45
PATRIOT (2016 11 14, 2016 06 09)
29
warmhaus (2016 12 29)
CFE: 01.15.05, 26.04.18, 29.01.13
11, 35, 37
HILTON HONORS
43
(2017 01 31)
EISOO (2017 02 07)
CFE: 27.05.01
9
AMD GARAGE EQUIPMENT (2017 01 24,
2016 12 19)
CFE: 27.05.10
7, 9

1343754
1343776

1343848
1343856
1343922
1343935
1343964
1343970
1343989
1343990
1343997
1344031
1344045
1344056
1344103
1344135
1344162
1344166
1344255
1344274
1344298

34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45

69
1344312
1344354
1344363
1344387
1344403
1344408
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Gaobeike (2017 03 10)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
REFLEX (2017 02 03)
ARCO (2016 12 07, 2016 12 01)
CFE: 01.15, 25.03.03,
27.05.03, 29.01.13
STAPP (2016 11 08)
digitmojo (2016 11 15)
NEPHARM (2017 01 23)
CFE: 27.05.17

1344427
10
9

1344514

29, 30, 32

1344541

18, 24, 25
9, 34

1344613

5

Nr ZT22/2017

Wrapmaster (2017 01 10,
6, 16, 21
2016 09 28)
POWERPulse (2017 01 04, 2016 07 19)
CFE: 26.11.13, 27.05.08
9
W (2016 12 29, 2016 12 19)
CFE: 01.15.05, 27.03.12, 27.05.21,
11, 35, 37
29.01.12
Baguette Academy (2016 11 03, 2016 05 04)
CFE: 08.01.01, 27.05.01, 29.01.15
30, 35, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1343348,

1343856

3

921119,
1343922

921120,

4

1343989,

1343990

5

1325450,

1343384,

1343443,

1343542,

1343550,

1343848,

1343257,

1343348,

1343542,

1343922,

1344056,

1344408

1343371,
1344274,

1343754,
1344298,

1343989,
1344354,

1343990,
1344403,

1343550,

1344387

1344387

1343634,
1344613

1343666,

1343989,

1343990,

1344166,

1344541

6

1344427

7

1343273,

1343970,

1344298

9

1183303,
1343997,
1344514

1343214,
1344031,

1343316,
1344045,

10

1343542,

1344312

11

1344166,

1344541

12

812722,

1343170,

14

1343550

16

1343542,

1343550,

1344427

18

921119,

921120,

1251322,

20

1343935

21

1343336,

1343542,

1344427

24

1343542,

1343964,

1344387

25

921119,

1251322,

1343550,

1343579,

28

1344045

29

1344162,

1344363

30

1343348,

1344103,

1344363,

1344613

32

1344363

33

1343653,

1343776

34

837329,

1343666,

1344403

35

1251322,
1343990,

1343453,
1344135,

1343550,
1344166,

36

1334456,

1343666,

1343989,

1343990

37

1334456,

1343634,

1343666,

1343989,

38

1343453,

1343666

39

1343453,

1343666,

1343989,

1343990

40

1343666,

1343989,

1343990

41

1343451,

1343453,

1343666,

42

1343634,

1343666,

1344135

43

1343666,

1344255

44

1343666,

1343922

45

1343666,

1344135

1343735

1343579,
1344541,

1344613

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.
461309
461771
461615
463804
463295
463215
462439
463699
463697
463384

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
2016 12 13
9, 35, 36, 42
PayPal
2017 02 21
35, 36
WINGS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 18
43
MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED
2017 04 03
10, 11, 21
FLEX-ELEKTROWERKZEUGE GMBH
2017 04 18
3, 7, 8
MAGUSIEWICZ MONIKA NA SERIO
2017 04 08
41, 43
EM Research Organization, Inc.
2017 04 20
1
ARKEMA B.V.
2017 04 28
1
ARKEMA B.V.
2017 04 28
1
GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 04 27
32

465197
465594
463736
464153
455814
465307

463547

KOZŁOWSKA KAROLINA
2017 04 24

9, 16, 35, 38, 39, 41,
42, 43

BOREALIS AG
2017 04 28
1, 4
J. Cortès Cigars, naamloze vennootschap
2017 04 18
34
Danielak Barbara
Z.F. Finezja Barbara Danielak
2017 04 26
41, 44
ERGO Group AG
2017 04 24
9, 36, 38, 41, 42
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 05 12
3, 30, 33
JACK DANIEL’S PROPERTIES INC.
2017 04 24
33
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

21/2017

Strona

52

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

467781

(731) EQUIVER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(731) CONTESTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

