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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 alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych 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.



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Nr ZT23

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 
DO DNia 14 kWieTNia 2016 R.

(210) 461962 (220) 2010 04 22
(731) Izze Beverage Co., Boulder, US
(540) 

(531) 05.05.21, 26.01.03
(511) 32

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WyKaZ  KLaSOWy  ZNaKóW  TOWaROWyCh 
ZgłOSZONyCh  W  TRyBIe  KRajOWyM 

DO  DNIa  14  KWIeTNIa  2016 R.

32 461962



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.

(210) 458385 (220) 2016 06 30
(731) MaRVIPOL TM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) riviera park
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, 
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nie-
periodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, 
budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach pa-
pierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły 
spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do na-
grywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obra-
zu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektro-
niczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogra-
mowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe 
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry 
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria kompute-
rowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki 
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy 
jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, 
biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, 
bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania 
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru 
mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowi-
dze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, 
koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z karto-
nu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowa-
ne, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, 
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania 
do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako pa-
pier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, pa-
pier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pi-
sania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół 
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako 
ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papie-
rowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako 
artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy 
samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły 
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako 
koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły 
papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych 

do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze 
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bi-
lety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, 
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, 
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: 
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej, używając środków telekomunikacji, rekla-
ma i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, 
doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, 
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą związaną z marketingiem 
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nierucho-
mościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzię-
ciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowa-
nie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie-
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowy-
mi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi develo-
perskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, 
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradz-
two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, 
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania 
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzch-
nią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania 
dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna 
i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, po-
średnictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo 
inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja 
o powyższych usługach, 37 usługi developerskie w zakre-
sie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wy-
konawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, 
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budyn-
ków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
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budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych 
budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycz-
nych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych 
i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie 
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wenty-
lacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazo-
wych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz 
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja 
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży 
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwy-
konawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, 
badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środo-
wiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomia-
ry terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych 
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(210) 458547 (220) 2016 07 04
(731) BRaND MaNageMeNT PROFI SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ 
SPółKa KOMaNDyTOWa, grabów nad Prosną

(540) Wspomnienie dzieciństwa Produkt pasteryzowany 
PROFI Zupa jabłkowa z cynamonem i makaronem 
na ciepło na zimno Propozycja podania Bez 
konserwantów Nie zawiera tłuszczu Bez barwników

(531) 03.07.03, 02.07.01, 05.07.13, 08.07.01, 25.01.01, 25.01.15, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 zupy, zupy owocowe, zupa jabłkowa.

(210) 459901 (220) 2016 08 03
(731) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyjNO-haNDLOWO-

-USłUgOWe I TRaNSPORTOWe MaRTeR góReCCy 
SPółKa jaWNa, Sierpc

(540) aQUa POLONIa

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 druki, ulotki, prospekty, plakaty, naklejki, 
kubki, długopisy, 30 herbata, napoje na bazie herbaty, her-
bata mrożona, 32 esencje do produkcji napojów, prepara-
ty do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, 
syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, 
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwat-
kowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify bezalko-
holowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, wody bu-
telkowane wody mineralne gazowane i niegazowane.

(210) 460046 (220) 2016 08 08
(731) CaPITaL PaRK SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) b+ BIURO PLUS

(531) 24.17.05, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, druki, ulotki, drukowane foldery in-
formacyjne, broszury, katalogi, torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, fotografie, 35  usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi agencji reklamowych, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, rynkowe badania opi-
nii publicznej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, usługi w zakresie rekrutacji personelu, pomoc w na-
wiązywaniu kontaktów handlowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
zarządzanie biznesowe dla sklepów, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
badania rynku i badania marketingowe, marketing interne-
towy, marketing bezpośredni, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, dekoracja wystaw sklepowych, informacja o działal-
ności gospodarczej i informacja handlowa, usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zega-
rów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów 
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informatycznie - komputerowych, urządzeń oświetlenio-
wych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych 
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasman-
teryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów 
dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, me-
bli, artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych 
z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni 
oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wypo-
sażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych 
z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi 
oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa 
domowego, sprzętu RTV i agD, artykułów spożywczych 
i przemysłowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, zarządzanie hotelami, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, usługi impresariów w działalności artystycznej, wyna-
jem dystrybutorów automatycznych, 36 wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie centrów 
handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych, usłu-
gowych, handlowych, użytkowych i mieszkań, usługi sprze-
daży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, 
pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży powierzchni han-
dlowych, usługowych, administrowanie oraz zarządzanie 
nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksa-
mi handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, 
pobieranie czynszu, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi 
w zakresie wycen, usługi w zakresie prowadzenia kantorów 
wymiany walut, zapewnianie środków finansowych na roz-
wój nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi 
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usłu-
gi finansowe, pieniężne i bankowe, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
sponsorowanie finansowe, doradztwo w sprawach finan-
sowych i ubezpieczeniowych, 37 usługi budowlane, usługi 
instalacyjne, remont nieruchomości, konserwacja nierucho-
mości, restauracja budynków, naprawa i czyszczenie pojaz-
dów samochodowych w stacjach obsługi, informacja bu-
dowlana, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
prowadzenie punktów usług pralniczych, instalowanie, 
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, wynajem 
koparek, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
budowa i naprawa magazynów, instalacja maszyn, montaż 
rusztowań, mycie okien, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, usługi w zakresie 
naprawy i wymiany opon samochodowych, instalowanie 
i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio-
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym 
telefonów, 39 usługi parkingowe, usługi transportu autobu-
sami, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 
dystrybucja towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych 
i garaży dla pojazdów, informacja o składowaniu, informacja 
o transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie chłodni, magazynowanie, wynajmowanie 
magazynów, pakowanie towarów, usługi pośrednictwa 
transportowego, 41 edukacja, rozrywka i sport, fitness kluby, 
usługi siłowni, kręgielnie, usługi kinowe, usługi salonów gier, 
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, organizowa-
nie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie zawo-
dów i imprez sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych 
i dźwiękowych, organizowanie występów cyrkowych, usłu-
gi związane z dyskotekami, organizowanie festiwali sztuki 
w tym festiwali filmowych, usługi klubów rozrywkowych 
i sportowych, obsługa lunaparków, kultura fizyczna, organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, mu-

zea, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć, przedsta-
wienia teatralne, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, 
pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy na żywo w celach 
rozrywkowych, tresura zwierząt, informacja o wypoczynku, 
usługi rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu sportowego lub 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi związane z organiza-
cją i prowadzeniem nauczania i rozrywki: konkursów i klu-
bów edukacyjnych, rozrywkowych i poprawy zdrowia, ba-
lów, konkursów piękności, studia filmowego przedstawień 
teatralnych, studia nagrań, salonów gier, sal koncertowych, 
organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów i przyjęć, informacja o edukacji, usługi 
doradztwa w zakresie rozrywki, 42 usługi w następującym 
zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, 
usługi artystów-grafików, usługi projektowania, badania 
oraz opracowywanie projektów technicznych, prace ba-
dawczo - rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie 
budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, planowanie zwią-
zane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych 
w obrębie miast, usługi w zakresie projektowania, opraco-
wywania i analiz systemów komputerowych, wypożyczanie 
komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, grafika artystyczna, potwierdzanie autentyczności dziel 
sztuki, 43 usługi restauracyjne, barowe, kateringowe, usługi 
zakwaterowania tymczasowego, wynajem sal na posie-
dzenia, konferencje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi kawiarni, kafeterie bufety, usługi restauracji fast-fo-
od, opieka nad dziećmi, 44 salony fryzjerskie, kosmetyczne 
i salony piękności, gabinety odnowy biologicznej, gabinety 
fizjoterapeutyczne.

(210) 461767 (220) 2016 09 20
(731) gaLeRIa NePTUN SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Starogard gdański

(540) galeria neptun

(531) 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszech-
nianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie, prowadzenie i ob-
sługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów 
towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi w zakresie 
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, 
pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wy-
najem powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, 
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania 
mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 
41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usłu-
gi klubów fitness, usługi w zakresie organizowania rozrywki, 
prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, 
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 dziedzi-
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ny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, 
prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi 
klubowe.

(210) 462213 (220) 2016 10 03
(731) PaROL BaRTłOMIej TOMaSZ, Rusiec
(540) aNULUj NaTRĘTa

(531) 29.01.13, 02.03.07, 02.03.22, 02.03.23, 17.03.01, 17.03.02, 
23.03.01, 23.03.05, 24.01.08, 27.05.01

(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania 
na smartfony, 36 skomputeryzowane usługi finansowe, usłu-
gi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, 
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 45 usługi 
prawne, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi 
prawne świadczone przez telefon, usługi wsparcia prawne-
go, usługi doradcze związane z prawami konsumenta.

(210) 462466 (220) 2016 10 10
(731) KaRPIŃSKa agNIeSZKa, Poznań
(540) Imperium Doskonałości

(531) 05.05.03, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 26 ludzkie włosy, 44 usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 462623 (220) 2016 10 13
(731) CZaRNeCKI jeRZy PROPaCTa, Słupsk
(540) PROPaCTa

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.05
(510), (511) 35 promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, gromadzenie, na rzecz innych 
osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, agen-
cje ubezpieczeniowe, agencje kredytowe, ubezpieczenia 
na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia hipo-
teczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia podróż-
ne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie morskie, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usłu-
gach finansowych, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż 
na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
chomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodo-
wych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, 
pośrednictwo w umowach kredytowych, doradztwo fi-
nansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo zwią-
zane z zawieraniem ubezpieczeń, doradztwo w zakresie 

ubezpieczeń na życie, doradztwo kredytowe, konsultacje 
kredytowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena nieruchomości, porady w zakresie 
wyceny finansowej, ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, ocena strat ubezpieczeniowych, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje finansowe i wyceny, udzie-
lanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udo-
stępnianie informacji o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, usługi brokerskie w zakresie kredytów, 
usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych.

(210) 462741 (220) 2016 10 17
(731) UBeZPIeCZ.eU SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ubezpiecz.eu

(531) 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia medyczne, 
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia towarów, ubezpie-
czenia budynków, organizowanie ubezpieczenia, ubezpie-
czenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpiecze-
nie reasekuracyjne, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia 
kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie zdrowotne, 
gwarancje ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, do-
radztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe, zawieranie ubezpieczeń transpor-
towych, badania dotyczące ubezpieczeń, zarządzanie port-
felami ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń podróżnych, 
zawieranie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia ma-
jątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia na życie, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, administrowanie działalnością 
ubezpieczeniową, informacja o ubezpieczeniach, zarządza-
nie ubezpieczeniami grupowymi, ubezpieczeniowe usługi 
brokerskie, usługi zarządzania ubezpieczeniami, zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym, usługi ubezpieczeń pojazdów 
mechanicznych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [fac-
toring], ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, 
wycena roszczeń z ubezpieczenia, pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania 
ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące umów ubezpie-
czeniowych, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi 
w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi kon-
sultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia.

(210) 463562 (220) 2016 11 04
(731) BIeŃKOWSKI ROBeRT, Warszawa
(540) hUNTeR ReSTaURaNT STeaK SeaFOOD & MORe
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(531) 21.03.25, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, steki, mięsa grillowane, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, kefir, jogurt, napoje jogurtowe, bita śmie-
tana, ser, wędliny, kiełbasy, flaki, pasztety, krokiety, kiełbaski 
w cieście, sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy, buliony, 
galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, galaretki 
jadalne, galarety mięsne, żywność przygotowywana z ryb, 
potrawy rybne, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa 
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, syropy, drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól. musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, 
czekolada, napoje na bazie czekolady napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, na-
poje na bazie herbaty, kasze spożywcze, kukurydza prażo-
na, preparaty zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, 
potrawy na bazie mąki, kanapki, bułki, ciasta, ciasta mączne, 
makarony spożywcze, chipsy[produkty zbożowe], pizze, 
spaghetti, kluski, placki, produkty żywnościowe ze skrobi, 
muesli, pierogi, pierożki ravioli, paszteciki, mięso zapiekane 
w cieście, sajgonki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, 
tabule, tako, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku, tarty 
z owocami, sushi, kapary, przyprawy, cukier, sól, musztarda, 
sosy, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy do polewania de-
serów, galaretki owocowe, lody spożywcze, 43 usługi w za-
kresie barów, barów szybkiej obsługi, restauracji, kawiarni, 
przygotowania dań w postaci żywności i napojów na zamó-
wienie oraz ich dostawy, cateringu.

(210) 463603 (220) 2016 11 07
(731) OhKINO POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa

(540) Oh KINO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłasz-
cza taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, 
zapisane dyski optyczne do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, reprodukcje zapisanych nośników infor-
macji, filmy fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, filmy 
telewizyjne, programy telewizyjne, 16 druki akcydensowe, 
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje 
drukowane, materiały piśmienne, papeterie, torby do pako-
wania z papieru i tworzyw sztucznych, 25 odzież, 35 usługi 
agencji reklamowej: produkcja reklam telewizyjnych, ra-
diowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożycza-
nie materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowa-
nie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów 
tych kampanii, usługi w zakresie organizacji targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych (związanych 
z przemysłem kinematograficznym oraz szeroko pojmo-

waną sztuką filmową), usługi w zakresie publicznych aukcji, 
usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie organi-
zacji pokazów mody w celach handlowych i promocyjnych, 
40 usługi polegające na wywoływaniu błon filmowych, 
montażu filmów, obróbce kopii filmowych, 41 prowadzenie 
kin, usługi pośrednictwa w zakresie zapewnienia dostępu 
do usług oferowanych przez obiekty kulturalno-rozryw-
kowe, oraz informacja o rozrywce, w tym seanse kinowe, 
dystrybucja biletów, usługi w zakresie dostarczania rozryw-
ki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, 
orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, kina, kina na wolnym 
powietrzu, organizacja imprez rekreacyjnych (w tym zwłasz-
cza tematycznych festiwali filmowych oraz spotkań dysku-
syjnych), usługi rozpowszechniania filmów kopii filmowych, 
nagrań video, płyt, rozpowszechniania komputerowych 
programów multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi 
impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie doboru obsady 
aktorskiej do zespołów artystycznych, do filmów, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, przedstawień teatralnych, 
imprez rozrywkowych, opracowaniu wersji dźwiękowej 
kopii filmowych i kaset video, ushjgi w zakresie studia fil-
mowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, 
reportaż, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień 
operowych i baletowych, organizacja produkcji filmowej 
i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych i audio-video, 
opracowywanie programów telewizyjnych, usługi w za-
kresie organizacji pokazów mody w celach rozrywkowych, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych związanych z propagowaniem kinematografii, 42 usłu-
gi w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie 
wszelkimi formami własności intelektualnej, organizacja 
pokazów mody, 43 usługi gastronomiczne: restauracje, ka-
wiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygo-
towaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 
45 zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 463604 (220) 2016 11 07
(731) OhKINO POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa

(540) Oh KINO

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłasz-
cza taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, 
zapisane dyski optyczne do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, reprodukcje zapisanych nośników infor-
macji, filmy fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, filmy 
telewizyjne, programy telewizyjne, 16 druki akcydensowe, 
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje 
drukowane. materiały piśmienne, papeterie, torby do pako-
wania z papieru i tworzyw sztucznych, 25 odzież, 35 usługi 
agencji reklamowej: produkcja reklam telewizyjnych, ra-
diowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie 
miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożycza-
nie materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowa-
nie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów 
tych kampanii, usługi w zakresie organizacji targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych (związanych 
z przemysłem kinematograficznym oraz szeroko pojmo-
waną sztuką filmową), usługi w zakresie publicznych aukcji, 
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usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie organi-
zacji pokazów mody w celach handlowych i promocyjnych, 
40 usługi polegające na wywoływaniu błon filmowych, 
montażu filmów, obróbce kopii filmowych, 41 prowadzenie 
kin, usługi pośrednictwa w zakresie zapewnienia dostępu 
do usług oferowanych przez obiekty kulturalno-rozryw-
kowe, oraz informacja o rozrywce, w tym seanse kinowe, 
dystrybucja biletów, usługi w zakresie dostarczania rozryw-
ki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, 
orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, kina, kina na wolnym 
powietrzu, organizacja imprez rekreacyjnych (w tym zwłasz-
cza tematycznych festiwali filmowych oraz spotkań dysku-
syjnych), usługi rozpowszechniania filmów kopii filmowych, 
nagrań video, płyt, rozpowszechniania komputerowych 
programów multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi 
impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie doboru obsady 
aktorskiej do zespołów artystycznych, do filmów, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, przedstawień teatralnych, 
imprez rozrywkowych, opracowaniu wersji dźwiękowej 
kopii filmowych i kaset video, ushjgi w zakresie studia fil-
mowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, 
reportaż, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień 
operowych i baletowych, organizacja produkcji filmowej 
i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych i audio-video, 
opracowywanie programów telewizyjnych, usługi w za-
kresie organizacji pokazów mody w celach rozrywkowych, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych związanych z propagowaniem kinematografii, 42 usłu-
gi w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie 
wszelkimi formami własności intelektualnej, organizacja 
pokazów mody, 43 usługi gastronomiczne: restauracje, ka-
wiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygo-
towaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 
45 zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 464080 (220) 2016 11 18
(731) INTeRNaTIONaL TOBaCCO PLC, Londyn, gB
(540) e International Tobacco elite

(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.09.03, 27.05.02, 
27.05.03

(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby ty-
toniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, 
tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, 
tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów 
i cygar z bursztynu, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, 
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier 

higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek, 
bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania 
papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemni-
ki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żują-
cych tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki 
eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, 
ustniki do cygarniczki, waporyzatory dla palaczy, woreczki 
na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń do żucia.

(210) 464208 (220) 2016 11 22
(731) SaLVe MeDICa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Brzeziny

(540) salve medica

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, opieka zdrowotna, kliniki 
medyczne, szpitale, pomoc medyczna.

(210) 464506 (220) 2016 11 29
(731) BaLeX MeTaL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Bolszewo
(540) ZeNIT
(510), (511) 6 pokrycia dachowe metalowe, rynny i rury 
spustowe metalowe.

(210) 465297 (220) 2016 12 16
(731) CS gROUP POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ale Ranking

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery i sprzęt przetwarzający dane, no-
śniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, programy do ma-
szyn cyfrowych, publikacje elektroniczne, oprogramowanie 
dla komputerów, 35 reklama, w szczególności wynajmo-
wanie miejsc i powierzchni na cele reklamowe, promocja, 
agencje informacji handlowej, usługi w zakresie działalno-
ści informacyjnej dotyczącej udostępniania danych o oso-
bach fizycznych, prawnych i innych podmiotach, doradz-
two handlowe oraz pośredniczenie w zawieraniu transakcji 
handlowych, doradztwo konsultantów specjalizujących się 
w kojarzeniu nabywców określonych towarów i usług z ofe-
rentami tych towarów lub usług, usługi w zakresie baz da-
nych, w szczególności wyszukiwanie informacji w kompute-
rowych bazach danych, informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 38 agencje informacyjne, zbieranie i przekazywa-
nie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną i Internet, informacja o powyższych 
usługach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek 
i innych tekstów, publikacja elektroniczna on-line różnych 
książek i periodyków oraz innych publikacji, w szczególno-
ści wydawnictw zawierających dane teleadresowe różnych 
podmiotów, usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu 
i rekreacji, informacja o powyższych usługach, 42 tworzenie 
i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, 
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administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakre-
sie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 465430 (220) 2016 12 19
(731) gReCOS hOLIDay SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Poznań
(540) WIeLKIe gReCKIe WaKaCje

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku 
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, 
użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo 
- przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednic-
two w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni maga-
zynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo 
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depo-
zytów sejfowych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, organizowanie funduszy na cele charytatywne, or-
ganizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych poprzez 
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom/insty-
tucjom potrzebującym, 39 organizacja podróży oraz wy-
cieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewod-
ników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur 
podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, 
usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, 
czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrz-
nych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji 
turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży 
pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transpor-
towe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nur-
kowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży 
i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja 
imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez roz-
rywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, 
turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i naucza-
nia, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń eduka-
cyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów 
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydak-
tycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów 
dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub 
kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowa-
nia rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowa-
nie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali 
teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, eduka-
cyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, 
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub 
edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier lo-
sowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów 
piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi 

oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi arty-
stów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twór-
ców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: 
organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie 
galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakre-
sie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi gale-
rii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne 
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów 
fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, 
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiek-
tów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyj-
nych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów 
filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwię-
kowych oraz video, ich dystrybucja, postsynchronizacja, 
sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi 
reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do po-
zowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, 
usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również 
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie 
w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, 
wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi 
biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom 
trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/fil-
mów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi 
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów 
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, 
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiar-
ni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji 
oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem 
sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej 
i zastawy stołowej.

(210) 465639 (220) 2016 12 26
(731) jaNKIeWICZ BOgUMIł LOCOMOTOR, Warszawa
(540) DISCO:VR
(510), (511) 41 dyskoteki, usługi związane z organizowaniem 
i obsługą dyskotek, koncerty muzyczne, widowiska muzycz-
ne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie balów, or-
ganizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycznych, 
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, orga-
nizowanie koncertów muzycznych, organizowanie konkur-
sów, organizowanie konkursów muzycznych, prowadzenie 
dyskotek, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywko-
wych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozryw-
ki, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, wynajem 
instrumentów muzycznych, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, sprawdziany eduka-
cyjne, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi klubów 
[dyskotek], usługi klubów zdrowia, usługi klubów nocnych, 
produkcja filmów, studia filmowe, usługi reporterskie, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych.

(210) 465652 (220) 2015 03 27
(731) amazone europ Core S.a. r.l., Luksemburg, LU
(540) Prime
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, ste-
rowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), pły-
ty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania 
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie kompu-
terowe do transmisji strumieniowej, nadawania, transmisji 
i reprodukcji muzyki, występów komediowych i słowa mó-
wionego, oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
do transmisji strumieniowej, nadawania, transmisji i repro-
dukcji muzyki, oprogramowanie komputerowe wykorzysty-
wane do dostarczania, dystrybucji i transmisji cyfrowej mu-
zyki i treści rozrywkowych w formie audio, wideo, tekstu 
i multimedialnej w związku z komputerami, dekoderami te-
lewizyjnymi, odtwarzaczami muzyki, odtwarzaczami wideo, 
odtwarzaczami mediów, telefonami komórkowymi oraz 
przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elek-
tronicznymi, oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
służące do udostępniania występów muzycznych i słownych, 
oprogramowanie komputerowe do użytku przy tworzeniu, 
pobieraniu, transmisji, odbiorze, edytowaniu, wypakowywa-
niu, kodowaniu, dekodowaniu, odtwarzaniu, przechowywa-
niu i porządkowaniu tekstu, danych, obrazów, plików audio 
w związku z komputerami, odtwarzaczami muzyki, odtwa-
rzaczami wideo, odtwarzaczami mediów, telefonami ko-
mórkowymi oraz przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi 
urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające użytkownikom programowanie treści 
audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, mianowicie 
muzyki, koncertów, wideo, radia, programów związanych 
z rozrywką i edukacyjnych za pośrednictwem sieci łączno-
ści, oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnej apli-
kacji do usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia 
transmisji głosu, danych, materiałów wideo i treści medial-
nych za pośrednictwem Internetu i sieci światowej, kompu-
terowe oprogramowanie użytkowe do użytku z mobilnym 
sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi, opro-
gramowanie do tworzenia baz danych z możliwością prze-
szukiwania, oprogramowanie do bezprzewodowego do-
starczania treści, oprogramowanie do pobrania z rozrywkową 
bazą danych do użycia w komputerach i urządzeniach prze-
nośnych, oprogramowanie do zapewniania dostępu do in-
formacji w internecie lub innej sieci komputerowej lub ko-
munikacyjnej, oprogramowanie do transmisji, odbierania, 
pobierania, transmisji strumieniowej i wyświetlania treści, 
tekstów, utworów wizualnych, utworów audiowizualnych, 
danych, plików i utworów elektronicznych za pośrednic-
twem Internetu lub innej sieci komputerowej lub komunika-
cyjnej, oprogramowanie do formatowania i konwertowania 
treści, tekstów, utworów wizualnych, utworów audiowizual-
nych, danych, plików i utworów elektronicznych na format 
kompatybilny z przenośnymi urządzeniami elektronicznymi 
i komputerami, oprogramowanie umożliwiające pobieranie 
oraz dostęp do treści, tekstów, utworów wizualnych, utwo-
rów audiowizualnych, danych, plików i utworów elektro-
nicznych, do pobrania na komputer lub inne przenośne 
konsumenckie urządzenie elektroniczne oraz do dostępu 
za ich pośrednictwem, pliki muzyczne do pobierania, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom 

programowanie i dystrybucję treści audio, wideo, teksto-
wych i multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, nagrań 
wideo, radia, programów związanych z rozrywką oraz edu-
kacyjnych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, opro-
gramowanie komputerowe do identyfikacji, lokalizacji, gru-
powania, dystrybucji i zarządzania danymi i łączami między 
serwerami komputerowymi a użytkownikami podłączony-
mi do elektronicznych komunikacyjnych, 16 papier, karton, 
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biuro-
we, kleje do materiałów biurowych lub do celów domo-
wych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malar-
skie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
urządzeń), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, karty z ży-
czeniami, drukowane certyfikaty podarunkowe, kodowane 
niemagnetycznie karty przepłacone do zakupu on-line tre-
ści związanych z rozrywką za pośrednictwem internetu, za-
kładki do książek, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
afisze, plakaty, drukowane materiały wizualne w postaci ma-
teriałów promocyjnych na rzecz osób trzecich, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, funkcje biurowe, usługi handlu 
detalicznego i handlu detalicznego on-line, takie jak farby, 
pokosty, lakiery, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania, produkty farmaceutyczne i środki sanitarne, środki 
odkażające, fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy 
ręczne, sztućce, ostrza (maszynki do golenia), komputery, 
płyty DVD i inne czyste nośniki cyfrowe do nagrywania da-
nych, nagrane płyty DVD i inne nagrane nośniki cyfrowe, 
oprogramowanie komputerowe, sztuczne ognie, wyroby 
jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, instrumenty muzyczne, książki, druki, materiały biurowe, 
fotografie, kleje do materiałów biurowych lub do celów do-
mowych, pędzle malarskie, materiały do pakowania, skóry 
i imitacje skóry w postaci skór zwierzęcych, skóry surowe, 
walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, aktówki, skórza-
ne pasy naramienne, wykończenia i dekoracje ze skóry 
do mebli, taśmy skórzane, skóry zwierzęce, pokrowce skó-
rzane na kaski, chlebaki, pudła skórzane na kapelusze, po-
krowce na parasolki, torby, portmonetki, portfele, etui 
na karty kredytowe, bagaż, etui na klucze (wyroby skórzane), 
szkielety do parasolek lub parasoli przeciwsłonecznych, me-
ble, lustra, ramy obrazów, przybory i pojemniki dla gospo-
darstwa domowego i kuchenne, grzebienie i gąbki, pędzle, 
sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, garnki i patelnie do użytku w kuchni, przędza i nici, 
tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki i hafty, wstążki 
i sploty, guziki, haftki i oczka, szpilki i igły, dywany, chodniki, 
maty i słomianki, linoleum, draperie, gry i zabawki, ozdoby 
choinkowe, świece, lampy, żarówki, zapałki, środki wybiela-
jące i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, balsamy do pielęgnacji wło-
sów, środki do czyszczenia zębów, płótno ścierne, środki 
do włosów i do pielęgnacji skóry (nielecznicze), produkty 
toaletowe dla dzieci i niemowląt (nielecznicze), kremy nie-
lecznicze do zapobiegania pieluszkowemu zapaleniu skóry 
i do jego leczenia, wazelina (do celów kosmetycznych), chu-
steczki i ściereczki nasączone płynami oczyszczającymi i/
lub kosmetycznymi do użytku osobistego, nawilżane chus-
teczki i ściereczki do celów higienicznych (do użytku osobi-
stego), chusteczki i ściereczki higieniczne do czyszczenia 
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(do użytku domowego), olejek dla niemowląt, kremy i balsa-
my do pielęgnacji sutków, kremy i żele na rozstępy, żele na-
wilżające, szampony, odżywki do włosów, uniwersalne środ-
ki do kąpieli i mycia włosów, talk, preparaty przeciwsłoneczne, 
pasta do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, produkty ko-
smetyczne, balsamy do ust, waciki, wata, mydła lecznicze, 
szampon leczniczy, lecznicza odżywka do włosów, produk-
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do użyt-
ku medycznego, dietetyczna żywność i substancje dostoso-
wane do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność 
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierzą, plastry, 
materiały opatrunkowe, wosk dentystyczny, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
produkty do higieny intymnej kobiet, wkładki higieniczne, 
podpaski higieniczne, tampony, podkłady poporodowe, 
wkładki higieniczne dla kobiet, majtki higieniczne, podpaski 
dla osób nietrzymających moczu, majtki dla osób nietrzy-
mających moczu, pieluchy, pieluchy jednorazowe, ręczniki 
nasączone płynami leczniczymi lub odkażającymi, nawilża-
ne chusteczki antyseptyczne, nawilżane chusteczki leczni-
cze, wazelina (do celów medycznych), kremy lecznicze, kre-
my dla dzieci (lecznicze), lecznicze kremy do skóry, krem 
na odparzenia pieluszkowe (leczniczy), ściereczki odkażają-
ce, chusteczki antyseptyczne, chusteczki dla niemowląt, żel 
stosowany podczas ząbkowania, sztućce, broń biała, ostrza 
(maszynki do golenia), gilotynki do obcinania paznokci, 
sztućce do karmienia małych dzieci, dzieci i niemowląt, wi-
delce, noże, łyżki, futerały na sztućce, sztućce jednorazowe 
zastawy stołowe (sztućce) wykonane z tworzyw sztucznych 
dla niemowląt i dzieci, urządzenia i przyrządy naukowe, że-
glarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne 
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny 
liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogra-
mowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne dla 
dzieci, publikacje do pobrania, publikacje elektroniczne 
do pobrania, urządzenia do monitorowania niemowląt, ter-
mometry, nakrętki zabezpieczające, osłony zabezpieczające 
do sprzętu i urządzeń elektrycznych, alarmy bezpieczeń-
stwa, bramki bezpieczeństwa dla dzieci, okulary, okulary 
ochronne, osłony i kapelusze, urządzenia flotacyjne, nadmu-
chiwane opaski na ramię, butelki do karmienia, smoczki dla 
niemowląt, małych dzieci i dzieci, łyżki do podawania leków, 
inkubatory dla noworodków, rękawice do celów medycz-
nych, pasy ciążowe, urządzenia medyczne do ćwiczeń fi-
zycznych, prześcieradła dla niemowląt, małych dzieci i dzie-
ci oraz dorosłych używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych, maty do rodzenia, torby i worki z tworzywa 
sztucznego i/lub papieru do usuwania odpadów szpital-
nych, gąbki chirurgiczne i medyczne, termometry medycz-
ne (elektryczne i/lub nieelektryczne i/lub cyfrowe), gryzaki 
dla ząbkujących dzieci, gryzaki i grzechotki do gryzienia dla 
dzieci ząbkujących, smoczki, smoczki, przyrządy do karmie-
nia piersią, osłony na piersi, poduszeczki do karmienia pier-
sią, ochraniacze na sutki, strzykawki wypełnione lekarstwa-
mi, dozowniki lekarstw i aspiratory do nosa, urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i instalacje sanitarne, 
urządzenia, sprzęt i przyrządy do wytwarzania pary, kuchen-
ki i urządzenia do gotowania, kuchenki, osłony na kuchenki, 

urządzenia i maszyny do jonizacji, oczyszczania i odświeża-
nia, rozpylacze, dystrybutory i rozpylacze środków odkażają-
cych do celów sanitarnych, podgrzewacze do butelek 
do karmienia i płyty grzejne, kolektory słoneczne i termo-
elektryczne urządzenia do ogrzewania i chłodzenia, termo-
fory, ogrzewacze do stóp, urządzenia i przyrządy oraz insta-
lacje do chłodzenia, urządzenia i przyrządy do chłodzenia 
napojów i płynów, wanny, wanny z prysznicem, armatura 
łazienkowa, klapy sedesowe i przenośne instalacje sanitar-
ne, urządzenia i instalacje sanitarne, nakładki na sedes i na-
kładki na sedes dla dzieci, sterylizatory oraz urządzenia 
i sprzęt do sterylizacji, jednorazowe woreczki do sterylizacji, 
czajniki elektryczne, turystyczne urządzenia do sterylizacji 
butelek do karmienia dzieci i sprzętu do karmienia, steryliza-
tory do wody, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia 
do odkażania, lampki dla niemowląt, małych dzieci i dzieci, 
foteliki samochodowe, wózki spacerowe, wózki dziecięce, 
spacerówki, wózki na kółkach, transportery i wózki, chodziki 
dla dzieci, wózki dziecięce zawierające nosidełka, osłony 
przeciwdeszczowe do wózków spacerowych, transporte-
rów i wózków, uprzęże do użytku z wózkami spacerowymi, 
rowerki trzykołowe, rowerki, siedzenia dla dzieci, przyrządy 
zabezpieczające dla dzieci do pojazdów, papier, karton, dru-
ki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, 
kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, 
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, ma-
szyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, materiały introliga-
torskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów 
biurowych lub do celów domowych, produkty papierowe 
do użytku domowego i sanitarnego, jak ręczniki kuchenne 
i łazienkowe, kuchenne ręczniki papierowe, serwetki, chus-
teczki do nosa, papier toaletowy, serwetki papierowe, ręcz-
niki papierowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, 
ulotki, materiały biurowe, jednorazowe pieluchy wykonane 
z papieru i/lub celulozy, przewodniki drukowane, drukowa-
ne przewodniki związane z rodzicielstwem i noworodkami, 
zestawy zawierające druki związane z noworodkami i pora-
dami dla rodziców, ulotki, ulotki związane z noworodkami 
i poradami dla rodziców, zeszyty do ćwiczeń, książeczki 
do kolorowania, książeczki dla niemowląt, małych dzieci 
i dzieci, książki do wklejania, naklejki, albumy na zdjęcia, ka-
lendarze, dzienniki, dzienniki dotyczące rozwoju niemowląt, 
dzienniki (drukowane) związane z niemowlętami i małymi 
dziećmi, dzienniki (druki) dotyczące porodu, torby ze skóry, 
torby z imitacji skóry, uprzęże dla niemowląt, nosidełka dla 
niemowląt, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
krzesła, stoły, maty do kojców dziecięcych, skrzynki na za-
bawki, dekoracyjne zabawki ruchome zawieszane nad łó-
żeczkiem, poduszki, pulpity, meble sypialne, niemetalowe 
breloki, lusterka ręczne, kuranty wiatrowe, wysokie krzesła 
dla dzieci, kołyski dla niemowląt, kołyski dla dzieci, kołyski 
do kołysania, łóżeczka, łóżeczka dla dzieci i niemowląt, koły-
ski, łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka 
składane dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych (inna 
niż bielizna pościelowa), śpiwory, rozkładane bramki zabez-
pieczające do drzwi, rozkładane bramki zabezpieczające 
do schodów, poduszki do podpierania do użycia w samo-
chodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, maty 
do przewijania niemowląt, szczotki i grzebienie, filiżanki, mi-
ski, talerze, serwisy do herbaty, pudełka śniadaniowe, kubki 
z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, tale-
rze z tworzyw sztucznych, kubki, kubki z dziobkiem, pojem-
niki na żywność, kieliszki do jaj, termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, termosy, termoizolacyjne pojemniki na napoje, 



14 BIULeTyN  URZĘDU  PaTeNTOWegO Nr  ZT23/2017

miski (miseczki), naczynia do kuchenek mikrofalowych, 
wanny dziecięce, miksery do przygotowywania żywności 
(nieelektryczne), krzesełka kąpielowe dla dzieci, nocniki 
i nocniki toaletowe, szczotki do czyszczenia butelek, rękawi-
ce tekstylne do sprzątania, szczoteczki do zębów, stojaki 
na szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, szczoteczki 
do paznokci, tekstylia do szycia odzieży, ‘ kołdry, obrusy, na-
rzuty na łóżka, poszwy na kołdry, poszewki na poduszki, bie-
lizna kąpielowa, baldachimy, zasłony, koce, koce na łóżka 
z bawełny, wełniane koce na łóżka, koce na łóżka z włókien 
sztucznych, koce dla dzieci, koce do kołysek, koce na nogi, 
kocyki dziecięce, koce podróżne, koce ręcznikowe, ręczniki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, maty do ćwiczeń, gry i za-
bawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, zabawki dla dzie-
ci, pluszowe zwierzątka do zabawy, zabawki pluszowe, balo-
ny, zabawkowy sprzęt do pieczenia i gotowania, zabawki 
do kąpieli, pufy typu sako, śnieżne kule, pozytywki, lalki, 
domki dla lalek, mebelki dla lalek, ubranka dla lalek, gry edu-
kacyjne, akcesoria mody, wyroby jubilerskie, przyrządy ze-
garmistrzowskie, przyrządy chronometryczne, artykuły pa-
pierowe, druki, wyroby ze skóry, bagaż, torby, zestawy 
podróżne, towary do przenoszenia i transportu niemowląt, 
małych dzieci i dzieci, meble, wyposażenie, tekstylia, dywa-
ny, chodniki, gry, zabawki, gry, zabawki, artykuły sportowe, 
artykuły spożywcze i napoje oraz inne produkty do spoży-
cia przez ludzi i zwierzęta w postaci takich towarów, jak słód, 
jęczmień, fasola, jagody, świeże owoce, napoje dla zwierząt 
domowych, pokarm dla ptaków, otręby, otręby [pokarm dla 
zwierząt], zwierzęta hodowlane do reprodukcji, cebulki 
kwiatowe, krzewy, ziarna zbóż, kasztany jadalne, korzenie 
cykorii, cykoria [sałatki], choinki bożonarodzeniowe, owoce 
cytrusowe, ziarno kakaowe, łupiny orzechów kokosowych, 
orzechy kokosowe, ogórki, suchary dla psów, kwiaty, owoce, 
zioła ogrodowe świeże, nasiona świeże [zboża], winogrona, 
pory, cytryny, soczewica, sałata zielona, kukurydza, słód dla 
piwowarstwa i gorzelni, grzyby, owies, makuchy, oliwki, ce-
bule, warzywa świeże, pomarańcze, nasiona roślin, rośliny, 
rośliny suszone do dekoracji, ziemniaki, drób świeży, rabar-
bar, ryż, sadzonki, sezam, szpinak, trzcina cukrowa, pszenica, 
zarodki pszenne jako pasza dla zwierząt, wieńce z kwiatów 
naturalnych, pokarm dla zwierząt, posłania i ściółka dla zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt domowych, produkty do żucia dla 
zwierząt, ości mątwy, świeże orzechy, napoje bezalkoholo-
we, woda gazowana, piwo ale, piwo lager, piwo porter, 
shandy, piwo stout, piwa wzbogacane minerałami, kwas 
chlebowy, piwo niskoalkoholowe, cydry bezalkoholowe, 
wina bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, napoje za-
wierające witaminy, napoje wzbogacone w minerały, napo-
je zawierające dodatkowe mikroelementy, napoje wzbogaco-
ne dodatkiem minerałów, napoje wzbogacone dodatkowymi 
pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, napo-
je serwatkowe, koktajle bezalkoholowe, napoje energetycz-
ne, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, gazowane 
napoje smakowe, soki owocowe, napoje na bazie guarany, 
napoje na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje izoto-
niczne, hipertoniczne i hipotoniczne (dla sportowców i/lub 
na potrzeby sportowców), napoje dla sportowców, bezalko-
holowe napoje niezawierające słodu, substytuty mleka, 
wody stołowe, sok pomidorowy [napój], soki z warzyw, 
wody, tabletki musujące (sorbety) i proszki musujące do pro-
dukcji napojów, napoje bezalkoholowe (bezalkoholowe na-
poje owocowe), brzeczka słodowa, piwo słodowe, napoje 
alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, esencje 
alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, anyż [likier], anyżówka 
[likier], aperitify, arak, gorzkie nalewki, brandy, cachaca, ca-
lvados, likiery śmietankowe, cydr, koktajle, curaęao, alkohole 
i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe desty-

lowane, ekstrakty owocowe, alkoholowe, dżin, grappa, miód 
pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alko-
holowy na bazie trzciny cukrowej], likiery miętowe, gru-
szecznik, wino piąuette, zmieszane napoje alkoholowe, inne 
niż na bazie piwa, alkohol z ryżu, rum, sake, alkohole wyso-
koprocentowe [napoje], teąuila, wódka, whisky, wino, napo-
je energetyczne zawierające alkohol, poncz alkoholowy, 
whisky kupażowana, bourbon, calvados, alkoholowe napoje 
gazowane, destylowane napoje alkoholowe i alkohole wy-
sokoprocentowe, aromatyzowane alkohole wysokoprocen-
towe, grappa, likiery zawierające śmietankę, napoje alkoho-
lowe niskoprocentowe, wino o niskiej zawartości alkoholu, 
whisky słodowa, grzane wino, porto, wina porto, poncz z ru-
mem, sangria, wódka, sherry, wina musujące, teąuila, we-
rmut, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, usługi programów lojalnościowych dla klientów 
obejmujące nagrody w postaci usług dostawy ze zniżką, 
usługi handlu detalicznego, mianowicie zarządzanie pro-
gramem rabatowym w celu umożliwiania uczestnikom uzy-
skania zniżek na usługi wysyłkowe poprzez użycie zniżko-
wego programu członkowskiego, 38 telekomunikacja, 
transmisja strumieniowa muzyki przez światową sieć kom-
puterową i inne sieci łącznościowe, usługi nadawcze w za-
kresie radia internetowego, usługi nadawcze w internecie, 
emisja radiowa, usługi nadawcze, mianowicie usługi cyfro-
wego nadawania dźwięku, świadczone za pośrednictwem 
światowej sieci łączności, nadawanie treści audio i wideo 
oparte na subskrypcji za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elek-
troniczna transmisja plików audio i wideo, strumieniowych 
i pobieralnych, za pośrednictwem sieci komputerowych 
i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie usługi elektro-
nicznych biuletynów informacyjnych do transmisji wiado-
mości dotyczących muzyki i rozrywki pomiędzy użytkowni-
kami komputerów, usługi nadawania w sieci, dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, nadawanie audio słowa 
mówionego, muzyki, koncertów i programów radiowych, 
udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie muzyki, 
udostępnianie portalu internetowego w dziedzinie muzyki 
i radia, 39 transport,transport, pakowanie i składowanie to-
warów, organizowanie podróży, usługi transportu wysyłko-
wego, 41 nauczanie i kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi wypożyczania, mianowicie wy-
pożyczanie filmów kinowych, filmów dokumentalnych, fil-
mów fabularnych, filmów, nagrań dźwiękowych, gier wideo, 
prezentacji multimedialnych, elektronicznych książek i pu-
blikacji, nagrań wideo, nagranych taśm wideo, cyfrowych 
dysków wideo, nagrań muzycznych, nagrań multimedial-
nych i gier komputerowych, usługi wypożyczania, mianowi-
cie wypożyczanie filmów kinowych, filmów dokumental-
nych, filmów fabularnych, filmów, nagrań dźwiękowych, 
gier wideo, prezentacji multimedialnych, elektronicznych 
książek i publikacji, nagrań wideo, nagranych taśm wideo, 
cyfrowych dysków wideo, nagrań muzycznych, nagrań mul-
timedialnych i gier komputerowych za pośrednictwem 
światowych sieci łączności, udostępnianie informacji, recen-
zji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozryw-
ki, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych 
rekomendacji w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem 
światowych sieci łączności, dostarczanie recenzji, komenta-
rzy i informacji w zakresie muzyki za pomocą światowej sieci 
komputerowej i innych sieci łączności, usługi rozrywkowe, 
mianowicie udostępnianie niepobieralnej muzyki za pomo-
cą transmisji audio i wideo przez światowe sieci komputero-
we i inne sieci łączności, usługi rozrywkowe, mianowicie 
dostarczanie informacji z dziedziny muzyki za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej i innych sieci łączności, 
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usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie on-line re-
cenzji muzycznych, usługi rozrywkowe, mianowicie tworze-
nie profili muzyków, artystów i zespołów poprzez udostęp-
nianie wideoklipów z występów muzycznych przez 
światową sieć komputerową, usługi rozrywkowe, mianowi-
cie rekomendowanie muzyki w oparciu o muzykę wybiera-
ną przez użytkownika, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, usługi rozrywkowe, mianowicie występy muzyczne 
na żywo, usługi rozrywkowe, mianowicie zapewnienie od-
twarzania niepobieralnej muzyki przez światowe sieci kom-
puterowe, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie 
niepobieralnej nagranej muzyki, informacji w dziedzinie 
muzyki oraz komentarzy i artykułów na temat muzyki, 
wszystko on-line za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie na-
granej muzyki za pośrednictwem światowej sieci łączności 
oraz udostępnianie nagranej muzyki według preferencji 
konsumenta za pośrednictwem światowej sieci łączności, 
usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony inter-
netowej zawierającej muzykę, muzyczne nagrania wideo, 
albumy, artystów, piosenki, pokrewne klipy filmowe, zdjęcia 
i inne materiały multimedialne w dziedzinie muzyki i radia, 
udostępnianie niepobieralnej nagranej muzyki, słowa mó-
wionego i informacji w dziedzinie muzyki i radia oraz ko-
mentarzy i artykułów na temat muzyki i radia, wszystko on-
line za pośrednictwem światowej sieci łączności, zapewnienie 
odtwarzania niepobieralnej muzyki oraz zapewnienie nie-
pobieralnej nagranej muzyki według preferencji konsumen-
ta, wszystko za pośrednictwem światowej sieci łączności, 
strona internetowa oparta na subskrypcji zawierająca muzy-
kę i informacje dotyczące muzyki, albumów, artystów i pio-
senek, usługi rozrywkowe i szkoleniowe, udostępnianie oraz 
transmisja strumieniowa, za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, informacji z dziedziny rozrywki lub edukacji, 
mianowicie informacji z dziedziny muzyki, środowisk mu-
zycznych, piosenek, artystów, albumów, filmów, słów piose-
nek, grafiki, animacji i prezentacji multimedialnych oraz in-
nych prac audiowizualnych lub muzycznych, zapewnianie 
cyfi-owej muzyki (niepobieralnej) dostarczanej z interneto-
wych witryn MP3, zapewnianie cyfrowej muzyki (niepobie-
ralnej) dostarczanej z intemetu, elektroniczne usługi biblio-
teczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, audio  
i/lub wideo, 42 komputerowe przechowywanie danych, 
przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie 
systemów przechowywania, opracowywanie systemów 
przechowywania danych, doradztwo w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, informacje związane 
ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem udo-
stępniane online ze światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych obejmu-
jących technologię umożliwiającą użytkownikom uzyskiwanie 
dostępu do przechowywanych danych, obrazów, audio, wi-
deo i dokumentów, hosting cudzych stron internetowych 
zawierających technologię, która pozwala użytkownikom 
na uzyskiwanie dostępu do przechowywanych danych, ob-
razów, audio, wideo i dokumentów, zapewnienie wyszuki-
warek do uzyskiwania danych przez sieci komunikacyjne, 
tworzenie indeksów informacji w sieci komputerowej, por-
tali internetowych i innych zasobów dostępnych w świato-
wych sieciach komputerowych na rzecz innych osób, usługi 
dostawców aplikacji (aSP) obejmujące oprogramowanie 
komputerowe pozwalające na ładowanie, zamieszczanie, 
pokazywanie, wyświetlanie, współdzielenie lub innego ro-
dzaju udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji 
przez internet lub inną sieć łączności, usługi dostawców 
aplikacji (aSP) obejmujące oprogramowanie do tworzenia, 

pobierania, transmisji, odbioru, edycji, dekompresji, kodo-
wania, dekodowania, wyświetlania, przeglądania, przecho-
wywania i organizowania tekstu, grafiki, obrazów, plików 
audio, plików wideo, gier elektronicznych oraz elektronicz-
nych publikacji, usługi dostawcy aplikacji (aSP) obejmujące 
oprogramowanie do użytku w związku z usługa subskrypcji 
muzyki on-line, usługi w zakresie informacji, doradztwa 
i poradnictwa dotyczące wszystkich wyżej wymienionych 
usług, elektroniczne przechowywanie danych, tekstu, obra-
zów, audio i wideo.

(210) 465705 (220) 2016 12 28
(731) WIaLaN LaNgeR I WIaTR SPółKa jaWNa, Tarnów
(540) SKLePOgRODNICZy.PL

(531) 05.03.13, 05.05.20, 14.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.03, 
29.01.12

(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak 
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone 
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicz-
nej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, 
usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja 
prospektów, bezpośrednio, lub za pośrednictwem poczty, 
dystrybucja próbek, komputerowe bazy danych, prezento-
wanie produktów w mediach celem sprzedaży detalicznej, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
wystawy handlowe, wystawy sklepowe.

(210) 466225 (220) 2017 01 13
(731) yOgO FaCTORy SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Szczecin
(540) FReSh geLaTO

(531) 27.05.01, 08.01.18, 26.01.16
(510), (511) 30 lody spożywcze, jogurty mrożone będące 
lodami, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, 
stołówki, jadłodajnie, snack bary, pizzerie, bistra, restauracje, 
kawiarnie, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, 
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usłu-
gi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), wynajmowanie sal 
na posiedzenia, konferencje, pokazy, wystawy, organizowa-
nie przyjęć okolicznościowych w zakresie wyżywienia.

(210) 466304 (220) 2017 01 16
(731) haND-PROD SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
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(540) eyeVi

(531) 26.13.25, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej: farmaceutyków, naturalnych środków 
leczniczych, suplementów diety, preparatów dietetycznych 
i odżywczych, 44 udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi.

(210) 466334 (220) 2017 01 17
(731) TVN MeDIa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOTeRaZ
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przeka-
zu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, 
telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, organizacji poka-
zów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, 
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i re-
klamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospo-
darczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji 
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących 
działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia 
sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz 
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewi-
zyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu 
i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarza-
czach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwię-
ku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
wych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej 
aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników 
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radio-
wych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do od-
kodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i na-
grywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko-
wych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, 
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów go-
spodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi 
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na dłu-

gopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchaw-
ki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalenda-
rze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarza-
cze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napo-
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, 
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, sza-
le, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąb-
ki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do Inter-
netu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektro-
nicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych 
www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, 
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali in-
ternetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, 
przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych 
i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i porta-
lu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyła-
niu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści teksto-
wych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości 
bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medy-
cyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania 
samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom 
serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów 
dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia 
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych 
potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie 
internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komuni-
katorów internetowych,usługi transmisyjne w sieci WWW, 
portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączności 
elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat- ro-
omów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wia-
domości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy 
użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, 
treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, 
teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, 
treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie 
wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, 
oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komento-
wania treści wideo i innych treści multimedialnych, zapewnia-
nie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu 
z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach roz-
rywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawar-
te w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja 
o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność poprzez 
terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie 
dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostę-
pu do światowej sieci komputerowej, usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomo-
ści, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi 
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rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przeka-
zu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizo-
wania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi teleko-
munikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści in-
formacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji 
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestni-
czenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania 
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji 
od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron 
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, zapew-
nienie dostępu do sieci LaN - przesyłanie danych z i do sieci 
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za pośrednictwem tej sieci, elektroniczna transmisja zdjęć 
i materiałów wideo, 41 usługi rozrywki i nauczania: organiza-
cja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkur-
sów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług eduka-
cyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie tele-
wizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, 
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez roz-
rywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez 
sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnia-
niu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 
i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewi-
zyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów in-
ternetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie 
się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi 
lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywko-
wych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych 
i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i 
obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elek-
troniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci kompute-
rowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, 
filmów, muzyki oraz programów informacyjnych, sporto-
wych, edukacyjnych i kulturalnych. organizowanie, obsługa 
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów 
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi edukacyjne i rozrywko-
we zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, 
rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez 
użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie roz-
rywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i mul-
timedialnych, udostępnianie komputerowych i elektronicz-
nych baz danych online w dziedzinie rozrywki, publikowanie 
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawie-
rających treści stworzone lub określone przez użytkowników, 
42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, 

usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte 
w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, 
dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub in-
formacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komu-
nikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu 
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów 
i portali internetowych, projektowania i tworzenia baz danych 
oraz dostarczania treści i danych do baz danych, projektowa-
nie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych 
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych 
serwerach serwisów internetowych i stron internetowych 
osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików elek-
tronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, 
dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne, prowadzenie i udo-
stępnianie serwisów internetowych umożliwiających samo-
prezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie spo-
łeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, 
a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie 
przez osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików 
elektronicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst 
lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych 
i internetowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostę-
pu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego 
pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, 
edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, 
podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzie-
lenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, po-
wielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych 
mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, 
obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez 
użytkownika, treści audio i informacji przez Internet lub inne 
sieci komputerowe i komunikacyjne, zapewnienie dostępu 
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego 
współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród 
użytkowników, zapewnienie dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledze-
nie treści multimedialnych, hosting treści multimedialnych, 
utrzymywanie na serwerze multimedialnych treści rozrywko-
wych i edukacyjnych usługi dostawcy aplikacji (aSP) obejmu-
jące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ła-
dowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, 
wyświetlanie, umieszczanie na blogu, wysyłanie linków, 
współdzielenie lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów 
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komu-
nikacyjnych, 45 przedstawianie osób i tworzenie sieci kontak-
tów społecznych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie 
komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci kon-
taktów społecznych i przedstawiania osób.

(210) 466389 (220) 2017 01 18
(731) PIChUR PaWeł, jĘDRySIaK RaDOSłaW MeBLe PaRa 

SPółKa CyWILNa, Kępno
(540) meble PaRa comfort furniture & more

(531) 12.01.10, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 meble.
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(210) 466434 (220) 2017 01 19
(731) FUNDaCja ROZWOjU PRZeDSIĘBIORCZOŚCI 

TWój STaRTUP, Warszawa
(540) TWój STaRTUP

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii 
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, informacja o działalności gospodar-
czej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, optymalizacja stron internetowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie mate-
riałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
przygotowywanie zeznań podatkowych. publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, 
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi 
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, 
fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
pisanie scenariuszy, planowanie przyjęć [rozrywka], produk-
cja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, 
produkcja muzyczna, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, 

tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie 
do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu-
gi trenerskie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 45 usługi 
prawne, badania prawne, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania kompu-
terowego [usługi prawne], licencjonowanie własności in-
telektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie 
licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
sprawy sporne, usługi pomocy w sprawach spornych, usłu-
gi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 466445 (220) 2017 01 12
(731) KLĘCZaR BeaTa FIRMa haNDLOWO USłUgOWa, 

Malec
(540) MOLO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], pro-
wadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego 
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 43 bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], pensjonaty, kafeterie [bufety], usługi ba-
rowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie 
sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kem-
pingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż, 
salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.

(210) 466446 (220) 2017 01 12
(731) KLĘCZaR BeaTa FIRMa haNDLOWO USłUgOWa, 

Malec
(540) MOLO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], pro-
wadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego 
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie 
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 43 bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], pensjonaty, kafeterie [bufety], usługi ba-
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rowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie 
sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kem-
pingowego, 44 aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż, 
salony piękności, usługi saun, usługi wizażystów.

(210) 466581 (220) 2017 01 25
(731) M.MaZUReK I PaRTNeRZy PRaWNICZa 

SPółKa KOMaNDyTOWa, Warszawa
(540) MM M.MaZUReK I PaRTNeRZy

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, 45 usługi prawne.

(210) 466746 (220) 2017 01 25
(731) BaŃCZyK BOgDaN, Mikołów
(540) BUDOWNICTWO MODUłOWe Kaja

(531) 26.15.15, 26.15.25, 26.15.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 przenośne budynki modułowe z metalu, 
kontenery transportowe z metalu, przenośne metalowe 
segmenty biurowe i mieszkalne, konstrukcje metalowe 
i ich części, 37 przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków 
w trakcie budowy, tapetowanie, budownictwo, budownic-
two przemysłowe, budowanie, konstruowanie i instalowa-
nie obiektów mieszkalnych i przemysłowych, 39 wynajem 
i dzierżawa pojazdów silnikowych, wynajem i wypożyczanie 
kontenerów, transport drogowy, transport samochodowy, 
usługi transportowe, 43 wynajmowanie przenośnych seg-
mentów biurowych i mieszkalnych, wypożyczanie konstruk-
cji przenośnych takich jak składane kontenerowe zabudowy 
biurowe i mieszkalne.

(210) 466753 (220) 2017 01 26
(731) OCeaNIC SPółKa aKCyjNa, Sopot
(540) aa Intymna Protect MeD +
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do pielęgnacji 
skóry, środki do mycia i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny 
intymnej, preparaty do higieny intymnej, olejki eteryczne, 
niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne 
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty an-
tybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawil-
żające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzy-
biczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.

(210) 466757 (220) 2017 01 26
(731) SZLaChTa aDRIaN, Ostrów Wielkopolski
(540) polkurier
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, telemarketing, usługi agencji importowo - eks-
portowych, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-li-
ne, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup 
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, re-
klama związana z transportem i dostawą, zarządzanie flotą 
transportową [dla osób trzecich], usługi reklamowe związa-
ne z przemysłem transportowym, zarządzanie biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, dostarczanie dokumenta-
cji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], 
usługi w zakresie zamówień on-line, 39 logistyka transportu, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], transport, trans-
port lądowy, transport bagażu, transport statkami, transport 
dokumentów, transport samochodowy, transport kolejowy, 
transport drogowy, transport powietrzny, transport towa-
rów, transport paczek, transport pasażerski, organizowanie 
transportu, rezerwacja transportu, maklerstwo transporto-
we, usługi transportowe, transport i składowanie, transport 
drogą kurierską, usługi transportu pojazdami, organizowa-
nie transportu paczek, organizowanie transportu towarów, 
usługi transportu ładunków, wynajmowanie transportu 
drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi 
pośrednictwa transportowego, magazynowanie ładunku 
przed transportem, usługi agencji transportowej w zakre-
sie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie 
organizowania transportu, usługi w zakresie transportu 
drogowego, usługi doradcze związane z transportem, wy-
najem pojazdów transportowych na umowę, pośrednictwo 
w zakresie frachtu i transportu, składowanie towarów przed 
i po transporcie, udzielanie informacji dotyczących trans-
portu i podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące usług transportowych, organizacja transportu 
drogą lądową, morską i powietrzną, odbieranie, transport 
i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, doradz-
two w dziedzinie usług transportowych świadczone przez 
centra obsługi telefonicznej i infolinie, udzielanie informa-
cji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem 
mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, 
pakowanie i składowanie towarów, załadunek i rozładu-
nek towarów, udzielanie informacji związanych z usługami 
rozładunku towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 
dostarczanie poczty i usługi kurierskie, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania paczek, dostarczanie korespon-
dencji pocztą i/lub kurierem, usługi kurierskie dotyczące 
towarów.

(210) 466781 (220) 2017 01 27
(731) KOWaLSKa-BaRON aNNa MaRIa DR BaRON 

CeNTRUM STOMaTOLOgII eSTeTyCZNej, Opole
(540) gRyZeK
(510), (511) 44 stomatologia, usługi stomatologiczne, usłu-
gi stomatologii kosmetycznej/estetycznej.
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(210) 466812 (220) 2017 01 27
(731) ZaCKIeWICZ MaRIUSZ, garwolin
(540) DReVPOL

(531) 07.15.05, 07.15.08, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 dezynsekcja inna, niż dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, dezynfekcja, fumigacja, zwalczanie 
szkodników w drewnie rożnymi metodami, w tym metodą 
chemiczną, termiczną i beztlenową, usługi ozonowania po-
wietrza i wody, zwalczanie szkodników, niszczenie szkod-
ników, deratyzacja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja 
budynków zapobiegająca plagom bakterii, usługi zabez-
pieczania przed korozją, zabezpieczanie budynków przed 
dostępem szkodników i robactwa, usługi zabezpieczania 
przed wilgocią, osuszanie, odsalanie, odgrzybianie, hydro-
fobizacja, usługi gazowania zboża i obiektów budowlanych, 
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czysz-
czenie zewnętrznych powierzchni budynków, rozbiórka 
budynków.

(210) 466851 (220) 2017 01 30
(731) OCeaNIC SPółKa aKCyjNa, Sopot
(540) aa Matt Filler
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, 
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, 
podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamie-
niu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceu-
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty 
do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.

(210) 466998 (220) 2017 02 01
(731) ZPC FLIS SPółKa jaWNa, Kuranów
(540) FLIS happy BIaNCO coconut wafers NeW LIMITeD 

eDITION

(531) 01.01.02, 05.01.12, 05.07.06, 05.07.22, 08.01.25, 25.01.01, 
24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.20

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki 
waflowe, ciastka.

(210) 467000 (220) 2017 02 01
(731) ZPC FLIS SPółKa jaWNa, Kuranów
(540) FLIS happy BIaNCO coconut wafers NeW LIMITeD 

eDITION

(531) 01.01.02, 05.01.12, 05.07.06, 05.07.22, 08.01.25, 24.09.02, 
24.09.05, 24.09.09, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.20

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki 
waflowe, ciastka.

(210) 467140 (220) 2017 02 06
(731) MaRKOWSKI ZBIgNIeW, OLejNICZaK KaROL 

gIaCOMO CONTI SPółKa CyWILNa, Poznań
(540) gC gIaCOMO CONTI

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule, 
krawaty, buty, płaszcze, paski, swetry, 35 prowadzenie skle-
pu i/lub hurtowni w zakresie następujących towarów: garni-
turów, marynarek, spodni, kurtek, koszul, krawatów, butów, 
płaszczy, pasków, swetrów.

(210) 467228 (220) 2017 02 07
(731) TOORaNK POLSKa SPółKa aKCyjNa, jasienica
(540) TaRNINóWKa geN. BeMa

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 tarninówka.
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(210) 467229 (220) 2017 02 07
(731) TOORaNK POLSKa SPółKa aKCyjNa, jasienica
(540) ŚLIWOWICa DWIe ŚLIWy

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 śliwowica.

(210) 467232 (220) 2017 02 07
(731) Orion Corporation, espoo, FI
(540) BeTIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone dla 
ludzi.

(210) 467241 (220) 2017 02 08
(731) eKOTeCh - INŻyNIeRIa POPIOłóW SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) tefra 15

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, 19 materiały do budowy 
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały 
budowlane niemetalowe.

(210) 467312 (220) 2017 02 08
(731) CeNCIK.COM LTD, gRaND CayMaN, Ky
(540) c cencik.pl

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, aukcje interneto-
we, wyceny handlowe, doradztwo biznesowe, outsourcing, 
analiza kosztów, 36 działalność finansowa, zarządzanie i do-
radztwo finansowe, analizy finansowe, doradztwo w spra-
wach transakcji, finansowanie.

(210) 467335 (220) 2017 02 09
(731) LOCUSS ReNT SPółKa aKCyjNa, gdynia
(540) L D LOCUSS DeVeLOPMeNT

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach kupna, sprzeda-
ży, najmu nieruchomości: usługi związane z administrowa-
niem budynkami, wynajem lokali, obrót nieruchomościami 
i lokalami, dzierżawa, wycena nieruchomości, finansowanie, 

pośrednictwo w zamianie domów i lokali, działek, wynaj-
mowanie powierzchni biurowych, administrowanie nieru-
chomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi informa-
cyjne w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w udzielaniu 
kredytów na nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach ubezpiecze-
nia, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 
usługi maklerskie, usługi w zakresie zarządzania kapitałem 
włącznie z usługami dysponowania portfelem wekslowym, 
42 ekspertyzy techniczne nieruchomości, usługi projekto-
we w zakresie budownictwa ogólnego, usługi projektowe 
wyposażenia wnętrz i dekoratorstwa, doradztwo budowla-
ne, ekspertyzy i opinie z zakresu nieruchomości.

(210) 467370 (220) 2017 02 09
(731) gRUPa LOTOS SPółKa aKCyjNa, gdańsk
(540) LOTOS TURDUS

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smaro-
wania powierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej kla-
sie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe, hydrauliczne, 
hydrauliczno - przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe, ma-
szynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wy-
sokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.

(210) 467372 (220) 2017 02 09
(731) DĘBSKI MaCIej, gdańsk
(540) dbam o mój zasięg
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, nagra-
ne programy komputerowe, oprogramowanie edukacyjne 
oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie multime-
dialne, programy do przetwarzania danych, interaktywne 
multimedialne programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do komunikacji z użytkownikami kompute-
rów przenośnych, oprogramowanie gier komputerowych, 
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na tele-
fonach komórkowych, 41 usługa nauczania i szkolenie, or-
ganizacja seminariów, warsztatów, konferencji, prowadzenie 
debat społecznych, szkolenia edukacyjne, edukacja społecz-
ności lokalnych, nauczanie w zakresie ochrony środowiska, 
szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego, szkolenia w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej, szko-
lenia z dziedziny nauk społecznych, badania edukacyjne, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie dokumen-
tów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw 
socjalnych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w za-
kresie książek i czasopism, coaching, usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 42 ba-
dania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, bada-
nia naukowe w zakresie zdrowia psychicznego, ekspertyzy 
naukowe z zakresu psychologii, analizy psychospołeczne, 
badania społeczne, badania socjologiczne, badania nauko-
we z zakresu ochrony środowiska, usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, projektowanie, opracowywanie 
i programowanie oprogramowania komputerowego, pro-
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gramowanie oprogramowania do importowania, progra-
mowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, 
linii chatów i forów internetowych, programowanie opro-
gramowania do platform internetowych, programowanie 
programów do przetwarzania danych, programowanie ani-
macji komputerowych, programowanie oprogramowania 
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kom-
puterowych danych i zarządzania nimi, doradztwo specja-
listyczne i informacyjne związane z programowaniem kom-
puterowym, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie 
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, 44 usługi 
pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, badania psycho-
logiczne, leczenie psychologiczne, leczenie psychoterapeu-
tyczne, badania psychiatryczne, leczenie psychiatryczne, 
socjoterapia.

(210) 467471 (220) 2017 02 13
(731) LUCKy FISh SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Kraków

(540) lucky fish

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, 
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby 
solone, konserwy rybne, przetwory rybne, owoce morza 
nieżywe, homary nieżywe, kawior, krewetki nieżywe, langu-
sty nieżywe, raki nieżywe, mięczaki nieżywe, ostrygi nieży-
we, skorupiaki i mięczaki nieżywe, żywność ze skorupiaków 
i mięczaków, 30 sushi, 31 ryby żywe, skorupiaki i mięczaki 
żywe, rośliny świeże, owoce morza żywe, 35 sprzedaż żyw-
ności z ryb i potraw rybnych, filetów rybnych, ryb konser-
wowanych, ryb żywych i nieżywych, ryb puszkowanych, ryb 
solonych, konserw rybnych, przetworów rybnych, sprzedaż 
owoców morza, homarów, kawioru, krewetek, langust, ra-
ków, mięczaków, ostryg, skorupiaków i mięczaków, żywności 
ze skorupiaków i mięczaków, sprzedaż sushi, pośrednictwo 
w sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych towarów, do-
radztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami han-
dlowymi i przemysłowymi, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowe-
go, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, infor-
macyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materia-
łów promocyjnych i reklamowych, prace biurowe.

(210) 467487 (220) 2017 02 13
(731) BULaNDa KaROL, Słopnice; 

MROŻeK KRySTIaN, Kraków

(540) SPIKNIK
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko-
wej, administrowanie programami lojalnościowymi i mo-
tywacyjnymi, administrowanie programami wymiany 
kulturalnej i edukacyjnej, agencje pośrednictwa pracy, 
agencja public relations, agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, analizy w zakresie marketingu, badania rynkowe, 
badania rynku do celów reklamowych, dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe do-
tyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych online, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, dostarcza-
nie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie infor-
macji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, dostarczanie powierzchni reklamowych 
w globalnej sieci komputerowej, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dys-
trybucja reklam i ogłoszeń handlowych, gromadzenie 
danych, gromadzenie informacji w zakresie badań ryn-
kowych, gromadzenie informacji w rejestrach kompute-
rowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunikatów 
i danych, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, kampanie marketingowe, 
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Inter-
necie, kompilacja list potencjalnych klientów, kompilacja 
modeli statystycznych w celu dostarczania informacji 
dotyczących dynamiki rynku, kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwa-
nie danych do -), komputerowe przetwarzanie danych, 
komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie 
sprawozdań rynkowych, konsultacje związane z organi-
zacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing 
afiliacyjny, marketing dotyczący promocji, marketing im-
prez i wydarzeń, marketing internetowy, ocena skutków 
wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, 
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, opracowywanie 
biznesowych danych statystycznych, opracowywanie 
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, optymaliza-
cja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy 
użyciu mediów audiowizualnych, organizacja wystaw dla 
biznesu lub handlu, organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie wystaw i targów 
w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie 
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zakupów zbiorowych, planowanie spotkań biznesowych, 
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i promocyjnych, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozy-
skiwanie i systematyzacja danych związanych z działal-
nością gospodarczą, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, produkcja materiałów reklamowych, 
produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie 
pokazów w celach reklamowych, publikacja treści rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych online, 
redagowanie tekstów reklamowych, reklama i marketing, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklamy online, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, skomputeryzowane przetwa-
rzanie danych, skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie ocen możliwości biznesowych, statystyczne 
badania rynkowe, statystyczne zestawienia, świadczenie 
usług w zakresie reklamy komputerowej, świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-
line, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
-), tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list 
potencjalnych klientów, tworzenie tekstów reklamowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sie-
ci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, udzielanie informacji doty-
czących marketingu, usługi agencji reklamowych, usługi 
badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, usługi promocyjne i reklamowe, 
usługi przetwarzania danych online, usługi przetwarza-
nia danych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów 
do celów promocyjnych, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie infor-
macji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych 
dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz 
danych, usługi w zakresie informacji handlowych za po-
średnictwem Internetu, usługi w zakresie nawiązywania 
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie promocji, usługi w zakresie publikowania tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie zamówień online, 
usługi zarządzania bazami danych, usługi zarządzania 
społecznością online, wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zestawia-
nie katalogów biznesowych online, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
45 agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, in-
ternetowe usługi zapoznawania osób, internetowe usługi 
w zakresie kojarzenia par, komputerowe usługi randkowe, 

serwis randkowy za pośrednictwem wideo, usługi agencji 
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi randkowe 
przez Internet, usługi serwisów społecznościowych onli-
ne, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online 
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi w za-
kresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 467519 (220) 2017 02 13
(731) gaLDa-BOReCKa SaBINa BeaUTy SySTeMS, 

Bieńkowice
(540) plasma Queen

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przez 
Internet urządzeń medycznych, kosmetycznych, laserowych 
oraz materiałów sanitarnych i kosmetyków, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, kongresów, warsztatów, zjazdów, sympo-
zjów i seminariów, poradnictwo zawodowe - porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia, 44 usługi medyczne, usługi 
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i dla zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, 
sauny, manicure, masaż, usługi klinik medycznych, opieka 
zdrowotna, pielęgniarska i medyczna, salony piękności, sa-
lony fryzjerskie, solaria, tatuowanie, usługi terapeutyczne, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, urządzeń sanitarnych, 
laserowych i kosmetycznych.

(210) 467520 (220) 2017 02 13
(731) ZDeBeL BeaTa, ZDeBeL aRKaDIUSZ SPółKa 

CyWILNa, Piekary Śląskie
(540) apteka zdrowit
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, zwłaszcza o tematyce 
leczniczej, poradniki, kalendarze, prospekty, informatory, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, chusteczki higienicz-
ne, 35 usługi prowadzenia aptek, prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów 
farmaceutycznych, medycznych, sanitarnych i zdrowot-
nych, reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalnością handlową, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie 
lub sklepie internetowym z towarami: produkty farmaceu-
tyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały dentystyczne, ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, produkty weterynaryjne, aparatura i instrumentu 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowa-
ne w chirurgii, suplementy diety, środki do odchudzania, 
preparaty witaminowe, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe, 
herbaty, herbaty lecznicze, maść do celów leczniczych, 
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żele dla celów leczniczych, materiały i środki opatrunkowe, 
materiały i środki higieniczne, szampony lecznicze, pasty 
do zębów, w szczególności lecznicze, środki dezynfekcyjne, 
artykuły i akcesoria ortopedyczne, sprzęt medyczny, arty-
kuły do pielęgnacji i higieny ciała, artykuły kosmetyczne, 
przyrządy pomiarowo-kontrolne, w tym aparaty do mierze-
nia ciśnienia, ciepłoty ciała, glukometrów i innych mających 
zastosowanie w profilaktyce zdrowia, artykuły ortopedycz-
ne, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, butelki dla nie-
mowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, igły do celów 
medycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, 
prezerwatywy, termometry do celów medycznych, aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, zamknięcia 
do butelek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, ściągarki 
mleka, aparaty do karmienia piersią, łyżki i pojemniki do po-
dawania leków, kroplomierze do celów medycznych, worki 
na lód do celów medycznych, strzykawki do celów medycz-
nych, igły do strzykawek, cewniki, bańki lekarskie, środki 
antykoncepcyjne nie chemiczne, wkładki ortopedyczne, 
bandaże usztywniające elastyczne, nakolanniki ortopedycz-
ne, rękawice do celów medycznych, przyrządy do masażu 
kosmetycznego, pończochy przeciw żylakom, pasy przepu-
klinowe, podkładki zapobiegające odleżynom, rozpylacze 
do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, 
napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze, wyroby me-
dyczne, informacja o powyższych usługach, 44 usługi me-
dyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie interneto-
wego serwisu medycznego, porady w zakresie farmakologii, 
usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.

(210) 467565 (220) 2017 02 13
(731) PLeSZeWSKa eLWIRa BILLy’S aMeRICaN 

ReSTaURaNTS FIRMa haNDLOWa, gdańsk
(540) Billy’s aMeRICaN ReSTaURaNTS

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafe-
terie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi 
zakwaterowania tymczasowego.

(210) 467578 (220) 2017 03 20
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) Chrup

(531) 01.15.11, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czip-
sy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, orzechy aromatyzo-
wane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzo-
ne, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 
przekąski na bazie owoców, rodzynki, skórki owocowe, wiór-
ki kokosowe, 30 batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, 
chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, 
ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto na wypieki, cukierki miętowe, czekolada, dekoracje 
cukiernicze do ciast, gofry, herbatniki petit-beurre, krakersy, 
makaroniki jako wyroby cukiernicze, muesli, orzechy w cze-
koladzie, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, płat-
ki kukurydziane, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, tarty 
z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 467609 (220) 2017 02 15
(731) gRaND SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Sopot
(540) TaRNaTOR
(510), (511) 16 niszczarki do dokumentów jako maszyny 
biurowe.

(210) 467641 (220) 2017 02 15
(731) TIP-TOP USłUgI OgóLNOBUDOWLaNe, 

Wiśnicz Mały
(540) BaSTION VR

(531) 03.07.23, 16.01.14, 29.01.14, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.09, 
24.01.13, 24.01.17, 24.01.20

(510), (511) 9 hologramy, 14 breloczki, 16 materiały dru-
kowane, 35 profesjonalne zarządzanie w działalności arty-
stycznej, 41 rozrywka, 43 kafeterie, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary].

(210) 467649 (220) 2017 02 15
(731) jOhNSON & jOhNSON, NeW BRUNSWICK, US
(540) CITy ShIeLD
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji twarzy, produkty 
do oczyszczania twarzy i produkty do pielęgnacji ciała (pre-
paraty nawilżające, oczyszczające, kremy pod oczy, masecz-
ki, sera, preparaty do ciała w sprayu, produkty pielęgnacyjne 
i ochronne przed słońcem, preparaty nawilżające do ciała).

(210) 467681 (220) 2017 02 16
(731) BaRaNOWSKa NaTaLIa TKaNa, Włocławek
(540) Le SONge



25 BIULeTyN  URZĘDU  PaTeNTOWegO Nr  ZT23/2017

(531) 27.05.01, 29.01.08, 24.17.02
(510), (511) 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bieli-
zna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty, czepki 
kąpielowe, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], getry, gor-
sety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kom-
binezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule 
z krótkimi rękawami koszulka gimnastyczna, legginsy, libe-
rie, majtki, majtki dziecięce, maski na oczy do spania, nakry-
cia głowy, nakrycia głowy [odzież], napiętki do pończoch, 
czubki do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe 
do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, odzież, odzież go-
towa, palta, pantofle domowe pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pasy do pończoch [bielizna], piżamy, podkoszulki 
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpe-
tek pończochy, pończochy wchłaniające pot, rajstopy, san-
dały, skarpetki, spodnie, stroje plażowe, sukienki, swetry, 
szlafroki, T-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby 
pończosznicze.

(210) 467965 (220) 2017 02 21
(731) OFIX LeWaNDOWSKI SPółKa jaWNa, Złotniki
(540) ofix standard.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, gry komputerowe, urządzenia i przyrządy: 
elektryczne, fotograficzne, wagowe, pomiarowe, do celów 
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji dźwię-
ku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucanie monety lub żetonu, kasy sklepowe, maszy-
ny liczące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, telefo-
ny, telefaksy, zliczarki do banknotów, głośniki, kserokopiarki, 
słuchawki stereofoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 
kartridże z taśmami i wkłady zapasowe z taśmą do faksów 
i drukarek, kartridże z taśmą i wkłady zapasowe z taśmą 
do elektrycznych i elektronicznych urządzeń drukujących 
etykiety, 16 artykuły biurowe, artykuły piśmienne i kreślar-
skie, urządzenia biurowe, materiały do prezentacji wizualnej: 
folie do nadruku, papier specjalistyczny, materiały i urządze-
nia do oprawy dokumentów, materiały do przechowywania 
dokumentów: pudła kartonowe do archiwizowania doku-
mentów, segregatory, etykiety i oznaczenia, galanteria biuro-
wa: aktówki, biurowe maszyny do stemplowania, dozowniki 
taśmy przylepnej, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, urządzenia i maszyny do introligator-
stwa, frankownice do użytku biurowego, kleje do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, okładki, obwolu-
ty, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, 
papier, kartony, kalki, materiały do druku wielkoformatowe-
go, rolki do taśm barwiących, matryce do druku ręcznego, 
kartridże z taśmą i taśmy korekcyjne do mechanicznych, 
elektrycznych i elektronicznych maszyn do pisania, niszczar-
ki do użytku biurowego, maszyny biurowe do bindowania 
papieru,, 35 usługi w zakresie pośrednictwa handlowego po-
legające na gromadzeniu i udostępnianiu towarów klientom 
w celu obejrzenia i nabycia (prowadzenie hurtowni i punk-
tów sprzedaży detalicznej) obejmujących: tusze i atramenty, 
kartridże z tuszem lub z atramentem, tonery, kartridże z to-
nerem, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały 

eksploatacyjne do urządzeń drukujących: tusze i atramen-
ty, kartridże z tuszem lub z atramentem, tonery, kartridże 
z tonerem, kartridże z taśmami i wkłady zapasowe z taśmą 
do faksów i drukarek, kartridże z taśmą i wkłady zapasowe 
z taśmą do elektrycznych i elektronicznych urządzeń druku-
jących etykiety, urządzenia i materiały do prezentacji wizu-
alnej, urządzenia biurowe, urządzenia i materiały do oprawy 
dokumentów, artykuły do przechowywania dokumentów, 
meble biurowe, etykiety do drukarek i materiały do oznacza-
nia materiałów biurowych, identyfikatory osobiste, artykuły 
piśmienne i kreślarskie, galanteria biurowa, galanteria papier-
nicza i skórzana, papier, artykuły spożywcze i higieniczne, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, termosy, 
dzbanki, ekspresy do kawy, akcesoria agD, apteczki, czajniki, 
ekspresy do kawy, filtry do kawy, kosze, wiadra, lampy, sprzęt 
oświetleniowy i akcesoria, sprzęt do sprzątania, naczynia 
jednorazowe, sprzęt telekomunikacyjny, aparaty telefonicz-
ne, telegrafy, telekopiarki, dalekopisy, telefaksy, rzutniki, pro-
gramy komputerowe, wyroby skórzane i skóropodobne, ak-
cesoria komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji 
albo reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, płyty, kasety, taśmy audio i video, nośniki informacji, 
płyty CD, płyty DVD, dyski optyczne, karty pamięci, pen dri-
ve’y, dyskietki, maszyny liczące, kalkulatory, kopiarki i akceso-
ria do nich, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt i oprogramo-
wanie komputerowe, systemy operacyjne, oprogramowanie 
sieciowe, mikroprocesory, czytniki, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, drukarki, modemy, skanery, urządzenia faksują-
ce, odbiorniki radiowe, sprzęt audio-video, telewizory, moni-
tory, kamery, karty magnetyczne i inteligentne, głośniki, DVD, 
głośniki, sprzęt telekomunikacyjny, pagery, telefony, telefony 
komórkowe, akcesoria do nich, materiały szkoleniowe i in-
struktarzowe, druki akcydensowe, ulotki, broszury, kalenda-
rze, materiały z tworzyw sztucznych i papieru do pakowania 
(reklamówki),urządzenia do nawigacji, sprzęt magazynowy, 
wózki, regały, artykuły i sprzęt BhP, sprzedaż hurtowa realizo-
wana na zlecenie osób trzecich w zakresie towarów wyszcze-
gólnionych w klasie 09 i 16, Usługi w zakresie gromadzenia 
w celu obejrzenia, podkreślenia zalet, fachowego doradztwa 
handlowego, udogodnienia rozeznania, wyboru z katalo-
gów handlowych i umożliwienia klientom zakupu za po-
mocą wszelkich dostępnych sposobów zamówień, towa-
rów obejmujących: tusze i atramenty, kartridże z tuszem lub 
z atramentem, tonery, kartridże z tonerem, artykuły biurowe, 
akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do urzą-
dzeń drukujących, tusze, tonery do drukarek, fotokopiarek 
urządzenia i materiały do prezentacji wizualnej, urządzenia 
biurowe, urządzenia i materiały do oprawy dokumentów, 
artykuły do przechowywania dokumentów, meble biuro-
we, etykiety do drukarek i materiały do oznaczania materia-
łów biurowych, identyfikatory osobiste, artykuły piśmienne 
i kreślarskie, galanteria biurowa, galanteria papiernicza i skó-
rzana, papier, artykuły spożywcze i higieniczne, przybory 
kuchenne i gospodarstwa domowego, termosy, dzbanki, 
ekspresy do kawy, akcesoria agD, apteczki, czajniki, ekspresy 
do kawy, filtry do kawy, kosze, wiadra, sprzęt do sprzątania, 
naczynia jednorazowe, sprzęt telekomunikacyjny: aparaty 
telefoniczne, telegrafy, telekopiarki, dalekopisy, telefaksy, 
rzutniki, programy komputerowe, lampy, sprzęt oświetlenio-
wy i akcesoria, wyroby skórzane i skóropodobne, akcesoria 
komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji albo re-
produkcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, 
płyty, kasety, taśmy audio i video, nośniki informacji, płyty 
CD, płyty DVD, dyski optyczne, karty pamięci, pen drive’y, 
dyskietki, maszyny liczące, kalkulatory, kopiarki i akcesoria 
do nich, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt i oprogramowa-
nie komputerowe, systemy operacyjne, oprogramowanie 
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sieciowe, mikroprocesory, czytniki, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, drukarki, modemy, skanery, urządzenia faksują-
ce, odbiorniki radiowe, sprzęt audio-video, telewizory, moni-
tory, kamery, karty magnetyczne i inteligentne, głośniki, DVD, 
głośniki, sprzęt telekomunikacyjny, pagery, telefony, telefony 
komórkowe, akcesoria do nich, materiały szkoleniowe i in-
struktarzowe, druki akcydensowe, ulotki, broszury, kalenda-
rze, materiały z tworzyw sztucznych i papieru do pakowania 
(reklamówki), urządzenia do nawigacji, sprzęt magazynowy, 
wózki, regały, artykuły i sprzęt BhP, Usługi w zakresie pozy-
skania informacji o działalności gospodarczej, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich ofert pracodawców i potencjalnych 
pracowników pozwalające potencjalnemu odbiorcy wy-
godnie zapoznać się z ofertami na stronie internetowej do-
tyczącej ofert pośrednictwa pracy oraz umożliwienia wiąza-
nia pracodawców i pracowników, rekrutacja pracowników, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert usług w zakresie 
odbioru, utylizacji odpadów oraz recyklingu zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego, złomu, naprawy sprzętu: 
biurowego, agD pozwalające klientowi wygodnie zapoznać 
się z ofertami oraz nabywać, te usługi na stronie internetowej, 
doradztwo personalne i usługi biurowe, usługi administracji 
biurowej, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, organizacji biura, firmy, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, usługi badanie rynku i opinii 
publicznej, usługi w z karesie skupu tonerów, 39 usługi w za-
kresie dostarczania zamówionych towarów, usługi transpor-
towe, usługi magazynowania, pakowania i kompletacji towa-
rów, wynajem samochodów.

(210) 468142 (220) 2017 02 27
(731) URBaŃSKI aNDRZej, WaRSZaWa
(540) Klubokawiarnia józef K.
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, 41 organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nocne kluby, 
usługi klubowe, usługi rozrywkowe, usługi związane z dys-
kotekami, informacja o imprezach rozrywkowych, 43  usługi 
barowe, kafeterie kawiarnie.

(210) 468144 (220) 2017 02 27
(731) SeLeCTRO SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kielce
(540) hello!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprze-
dażą, usługi zarządzania sprzedażą, doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów.

(210) 468268 (220) 2017 02 28
(731) MayeR RaFał WeSOła CaFe, Kraków
(540) Wesoła Cafe - lepiej pić kawę niż nie
(510), (511) 30 kawa, kawa niepalona, napoje na bazie kawy, 
kawa nienaturalna, 43 kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi 
barowe.

(210) 468311 (220) 2017 03 02
(731) gaBRyŚ PIOTR PRZeDSIĘBIORSTWO haNDLOWO- 

-USłUgOWe PIONeX, Bielsko-Biała
(540) Chemia Bielsko

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty 
do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem 
farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem 
farb i olejów], silikony, preparaty konserwujące stosowane 
w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty ogniood-
porne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, 
spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -) z wyjąt-
kiem farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów 
[substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki 
do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki 
do konserwacji drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, 
mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, 
oleje do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty 
ochronne do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczal-
niki do lakierów, preparaty do obróbki drewna i jego kon-
serwacji, farby akrylowe, emulsje w postaci farb, 17 folie 
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, środki 
uszczelniające do stosowania w budownictwie, kit, mate-
riały do uszczelniania okien i drzwi, uszczelnienia przeciw 
przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne, 
wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izola-
cyjne, izolacja do celów budowlanych, izolacje piankowe 
do użytku w budownictwie, izolacyjne masy uszczelniają-
ce, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały izo-
lacyjne, materiały izolacyjne do dachów, pianka poliureta-
nowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa o małej 
gęstości do izolacji, półprzezroczyste materiały elastyczne 
do izolacji okien dachowych, powłoki izolacyjne, uszczelnie-
nia przeciw przeciągom w postaci taśm, zaprawy izolacyjne, 
wypełniacze izolacyjne, gruba folia polipropylenowa inna niż 
do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, 
uszczelniacz do połączeń, materiały uszczelniające, materia-
ły do uszczelniania, masy uszczelniające, klejące mieszanki 
uszczelniające, kit uszczelniający, kity silikonowe, 35 orga-
nizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi 
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.

(210) 468319 (220) 2017 03 02
(731) TeNZI SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) P14Si gt Quartz permanent protection
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(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące oraz konserwujące do pojazdów i ich karoserii, 
szyb, wnętrz, opon, felg, woski samochodowe, 37 usługi 
mycia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, 
usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 468320 (220) 2017 03 02
(731) TeNZI SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) P14Si Quartz permanent protection

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające 
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty za-
pobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty 
czyszczące oraz konserwujące do pojazdów i ich karoserii, 
szyb, wnętrz, opon, felg, woski samochodowe, 37 usługi 
mycia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, 
usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 468341 (220) 2017 03 02
(731) TUBĄDZIN ZNaKI TOWaROWe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Ozorków
(540) rosa
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-
nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nie-
metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstruk-
cje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-
talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-
ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod-
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nieme-
talowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, 
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń 

reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych 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 po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów go-
spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ścien-
nych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, 
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, ma-
teriałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 468342 (220) 2017 03 02
(731) TUBĄDZIN ZNaKI TOWaROWe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Ozorków
(540) pinnae
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-
nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nie-
metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstruk-
cje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-
talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-
ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod-
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nieme-
talowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, 
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych 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 po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów go-
spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
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kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ścien-
nych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, 
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, ma-
teriałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 468343 (220) 2017 03 02
(731) TUBĄDZIN ZNaKI TOWaROWe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Ozorków
(540) visage
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-
nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nie-
metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstruk-
cje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-
talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-
ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod-
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nieme-
talowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, 
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych 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 po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów go-
spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ścien-
nych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, 
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, ma-
teriałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-

kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 468344 (220) 2017 03 02
(731) TUBĄDZIN ZNaKI TOWaROWe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Ozorków
(540) toscana
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elemen-
ty budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna 
wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalo-
we, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstruk-
cyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia 
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nieme-
talowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki 
z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, 
kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych, 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 ceramicz-
ne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory 
niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe 
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budow-
nictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia nieme-
talowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje 
importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych 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 po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produk-
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro-
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramiczny-
mi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami 
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitar-
nych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 468346 (220) 2017 03 02
(731) TUBĄDZIN ZNaKI TOWaROWe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Ozorków
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(540) kalma
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wyko-
nana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień 
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe nie-
metalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstruk-
cje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe 
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby 
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki nieme-
talowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, 
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładzi-
ny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, 
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne 
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod-
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia nieme-
talowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budow-
lane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne 
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, 
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych 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 po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów 
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów go-
spodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów 
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ścien-
nych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, 
części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, ma-
teriałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną.

(210) 468357 (220) 2017 03 02
(731) PRZeDSIĘBIORSTWO haNDLOWe a-T SPółKa 

aKCyjNa, Krotoszyn
(540) aT

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej artykułów spożywczych.

(210) 468435 (220) 2017 03 06
(731) CONSeNSUS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) sobie ująć, sobie dodać
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia i klubów spraw-
ności fizycznej [fitness klub], 44 chirurgia plastyczna, chi-
rurgia kosmetyczna, usługi dietetyków, usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, zabiegi kosmetyczne, udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, usługi salonów 
piękności, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, 
kliniki medyczne, pielęgnacja urody,zabiegi pielęgnacji uro-
dy, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 468444 (220) 2017 03 06
(731) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWy BUShIDO, Warszawa
(540) NeW INTeRNaTIONaL KaRaTe aShIhaRa-KaRaTe- 

-KaIKaN

(531) 02.09.18, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 
01.05.01, 01.05.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna, kimona, ki-
mona do karate, kimona japońskie, kombinezony [odzież], 
podkoszulki sportowe, opaski na głowę, paski [odzież], obu-
wie, obuwie gimnastyczne, buty sportowe, nakrycia głowy, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, instruktaż w zakresie karate, kultura fizyczna, 
kształcenie praktyczne (pokazy), nauka gimnastyki, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], orga-
nizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego.

(210) 468451 (220) 2017 03 06
(731) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWy BUShIDO, Warszawa
(540) 
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(531) 29.01.04, 28.03.99
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna, kimona, ki-
mona do karate, kimona japońskie, kombinezony [odzież], 
podkoszulki sportowe, opaski na głowę, paski [odzież], obu-
wie, obuwie gimnastyczne, buty sportowe, nakrycia głowy, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, instruktaż w zakresie karate, kultura fizyczna, 
kształcenie praktyczne (pokazy), nauka gimnastyki, orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], orga-
nizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu 
sportowego.

(210) 468476 (220) 2017 03 06
(731) MaChyŃSKI MaRCIN, Poznań
(540) TPC
(510), (511) 7 odkurzacze, odkurzacze elektryczne i ich czę-
ści, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze 
do odsysania płynów, węże do odkurzaczy, ssawki do odku-
rzaczy, szczotki do odkurzaczy.

(210) 468484 (220) 2017 03 06
(731) MKL BaU SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Siedlce
(540) MKL BaU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okucia budowlane lub meblowe z alpaki 
[nowe srebro], aluminiowe materiały uszczelniające do kry-
cia dachów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach 
do wyświetlania lub informacyjnych, aluminium profilowane 
wytłaczane, architektoniczne elementy konstrukcyjne wyko-
nane z metali nieszlachetnych i ich stopów, architektoniczne 
produkty metalowe do użytku w budownictwie, architrawy 
metalowe, arkusze stalowe do użytku w budownictwie, ar-
tykuły metalowe do użytku w budownictwie, bele stalowe, 
belki budowlane z metalu, belki metalowe, belki metalowe 
do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki stro-
powe z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych do sys-
temów szalowania, belki z metali nieszlachetnych do bu-
dynków, belki z metalu, blacha do pokrycia dachu z metalu, 
blacharskie materiały budowlane, materiały blacharskie dla 
budownictwa, metalowe bloki ścienne, boazeria metalowa, 
budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budowlane 
materiały metalowe, baraki metalowe, barierki metalowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 
19 agalmatolit do stosowania jako materiał budowlany, ar-
chitrawy z materiałów niemetalowych, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, arkusze i pasy z tworzyw sztucz-
nych do znakowania dróg, arkusze licowe ze sklejki, arkusze 
lub włókna do kontroli erozji do użytku budowlanego, arku-
sze okładzinowe na fasady z materiałów piankowych pokry-
tych zaprawą, arkusze okładzinowe niemetalowe, arkusze 
sklejki, arkusze z materiałów syntetycznych do znakowania 
terenu, artykuły ceramiczne do celów budowlanych, asfalt 
[do celów budowlanych], asfalt drogowy, asfalt mastyksowy, 
asfaltowany filc, asfaltowe mieszanki do łatania, asfaltowe 
nawierzchnie, asfaltowe powłoki dachowe, asfaltowy filc da-
chowy, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady 
nie z metalu, balustrady wykonane z materiałów niemeta-
lowych, bambus do celów budowlanych, drewno na bed-

narską klepkę, balustrady, balustrady niemetalowe, baraki 
wykonane z materiałów niemetalowych, budowle przeno-
śne niemetalowe, budowle drewniane, budynki na żywy in-
wentarz niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, 
37 asfaltowanie bagrowania, bagrowanie [pogłębianie grun-
tu], betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa biur, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków przezna-
czonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa cieplarni 
i szklarni, budowa części budynków, budowa domów, bu-
dowa domów na zamówienie, budowa domów prefabry-
kowanych dla hipopotamów, budowa elektrowni, budowa 
fabryk, budowa elektrowni wodnych, budowa elektrowni 
wiatrowych, budowa elektrowni jądrowych, budowa dróg 
na zamówienie, budowa dróg, budowa autostrad, budowa 
autostrad na zamówienie, wynajem sprzętu budowlanego, 
informacja o najmie sprzętu budowlanego, najem maszyn 
do kopania, usługi w zakresie wypożyczana maszyn na po-
trzeby inżynierii wodno - lądowej, usługi w zakresie wypo-
życzania narzędzi, usługi w zakresie wypożyczenia maszyn 
budowlanych, wynajem betoniarek, wynajem buldożerów, 
wynajem dźwigów, wynajem koparek, wynajem ładowarek 
przegubowych, wynajem latarni sygnalizacyjnych, wynajem 
maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, 
wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem maszyn 
do pompowania betonu, wynajem maszyn budowlanych, 
wynajem desek rusztowaniowych, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budownictwo, budownictwo morskie, bu-
downictwo okrętowe, budownictwo podwodne, budow-
nictwo podziemne, budownictwo portowe, budownictwo 
wodno - lądowe, budownictwo wodno - lądowe w zakresie 
nawadniania, doradztwo Inżynieryjne [budownictw], usługi 
charytatywne mianowicie budownictwo.

(210) 468497 (220) 2017 03 06
(731) DUBIeL agNIeSZKa FIRMa haNDLOWO-USłUgOWa 

DaN BUShIDO, Żędowice
(540) DBX FIT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, stroje tre-
ningowe,, 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
akcesoria treningowe, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu sportowego.

(210) 468505 (220) 2017 03 06
(731) OLejaRZ jaROSłaW KaNCeLaRIa RaDCy 

PRaWNegO, Katowice
(540) 

(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 468506 (220) 2017 03 06
(731) OLejaRZ jaROSłaW KaNCeLaRIa RaDCy 

PRaWNegO, Katowice
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(540) j&K LegaL aDVISORS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 24.17.25
(510), (511) 45 usługi prawne.

(210) 468534 (220) 2017 03 07
(731) KOŚCIeLNIaK RaDOSłaW NIeMCheM.COM, Szewce
(540) NIeMCheM
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trze-
cich: środki piorące, środki wybielające i inne stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki do zmywania, mydła, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, pieluchy niemowlęce z papie-
ru lub celulozy (jednorazowe), chusteczki, ręczniki papiero-
we, karma dla zwierząt.

(210) 468535 (220) 2017 03 07
(731) WaWRZyNIaK MałgORZaTa KagO, Rybnik
(540) 

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe związane z książkami.

(210) 468553 (220) 2017 03 07
(731) geB adoptaguy, Paryż, FR
(540) ZaUROCZeNIe
(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje komputerowe 
do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi informa-
cyjne o telekomunikacji, usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe lub sieci światłowodowe, usługi łączności ra-
diowej i telefonicznej, usługi udostępniania użytkownikom 
dostępu do światowych i krajowych sieci komputerowych 
(usługi świadczone przez dostawców usług internetowych), 
usługi udostępniania połączeń telekomunikacyjnych do glo-
balnych i krajowych sieci komputerowych, usługi poczty 
elektronicznej, usługi wynajmu czasu dostępu do świato-
wych i krajowych sieci komputerowych, usługi komputero-
wo wspomaganej transmisji wiadomości i obrazów, 41 usłu-
gi w zakresie rozrywki, usługi informacji o rozrywce, usługi 
rekreacyjne, usługi produkcji filmowej, usługi montażu taśm 
wideo, usługi fotograficzne, usługi organizacji konkursów 
(rozrywka), usługi organizowania i prowadzenie seminariów, 
sympozjów i konferencji, usługi przygotowywania tekstów 
i ilustracji do druku (usługi DTP), usługi w zakresie gier udo-
stępniane on-line z sieci komputerowej, usługi publikowa-
nia książek, usługi organizacji klubów i forów dyskusyjnych, 

42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], 45 usługi agencji 
matrymonialnych, usługi organizacji spotkań w celach to-
warzyskich, usługi zapoznawania osób ze sobą nawzajem 
w celach towarzyskich, usługi w zakresie randek świadczone 
przez Internet i sieć telefonii komórkowej.

(210) 468562 (220) 2017 03 08
(731) WOjTKOWSKI MaRCIN, łochów
(540) TenSmak PRZyPRaWa ZłOTy KURCZaK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.18

(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, 
sosy.

(210) 468570 (220) 2017 03 08
(731) WOjTKOWSKI RaFał, łochów
(540) TenSmak PRZyPRaWa PIeCZySTa POSyPKa

(531) 25.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, 
sosy.

(210) 468577 (220) 2017 03 08
(731) ChMIeLNICKI eRyK, Warszawa
(540) SOZe
(510), (511) 9 aparatura do kontrolowania temperatury, 
cyfrowe stacje meteorologiczne, czujniki, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia pomia-
rowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, 
kable elektryczne, komputery, liczniki, łączniki elektryczne, 
monitory [programy komputerowe], programy sterujące 
komputerowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przełączni-
ki elektryczne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, 
przewody elektryczne, przyrządy do wskazywania tempe-
ratury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy pomiarowe, 
sprzęt komputerowy, styki elektryczne, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice 
sterownicze [elektryczność], urządzenia do komunikacji we-
wnętrznej, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządze-
nia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarza-
nia danych, urządzenia zdalnego sterowania.
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(210) 468581 (220) 2017 03 08
(731) gReeN FaCTORy SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) Z natury al dente

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, 
bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulio-
nu, koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owo-
ce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w puszkach, 
owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do ce-
lów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, 
przekąski na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne świeże i konserwowane, 
warzywa w puszkach, zupy, zupy świeże oraz mrożone, 
składniki do sporządzenia zup, soki roślinne do gotowania, 
30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, sosy po-
midorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów 
i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, gala-
retki owocowe, 31 świeże owoce, świeże warzywa, warzywa 
liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, 
sałata, 32 soki i napoje warzywne, soki i napoje owocowe, 
soki i napoje warzywno-owocowe, nektary owocowe bez-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców i warzyw, esencje do produkcji napojów, 
wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy 
do napojów.

(210) 468635 (220) 2017 03 09
(731) MaLINOWSKa MaRIa SaFePLay,  

Konstancin jeziorna
(540) SaFePLay nowoczesne place zabaw dla dzieci

(531) 02.09.19, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw.

(210) 468653 (220) 2017 03 09
(731) POCZTOWe TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ 

WZajeMNyCh, Warszawa
(540) PTUW POLSKIe TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ 

WZajeMNyCh

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, rekla-
ma billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc 
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnia-

nie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu 
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz 
udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usłu-
gi w zakresie agencji ubezpieczeniowych, administrowanie 
w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami ubezpie-
czeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpieczenio-
wymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowe-
go, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo finansowe 
i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe i finanso-
we dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz 
danych i środków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, 
komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczenio-
wych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyj-
nych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia 
hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubez-
pieczenia rolno - hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia 
od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i exporcie, 
ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia działalności 
gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawo-
dowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, 
ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów 
realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowią-
zaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumen-
tów, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpiecze-
niowe związane z kartami kredytowymi, 41 organizowanie 
i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń zarówno 
stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach zwią-
zanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie Informacji zwią-
zanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z rosz-
czeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wspar-
cia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych.

(210) 468656 (220) 2017 03 09
(731) BaKOMa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 7 zbóż

(531) 08.03.01, 26.13.01, 05.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na ba-
zie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, 
produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, dania 
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, 
owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałat-
ki, desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzyw-
ne i owocowe, 30 budynie, puddingi, kleiki na bazie mle-
ka, mrożone kremy i desery o różnych smakach na bazie 
mleka i produktów mlecznych z dodatkiem zbóż, muesli, 
owoców, kawy, kakao, czekolady, mrożone jogurty, pro-
dukty zbożowe, preparaty zbożowe, mąka, kasze spożyw-
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cze, kasza manna, ryż, otręby, płatki zbożowe, chipsy zbo-
żowe, muesli, makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie, 
maca, pieczywo cukiernicze, bułka tarta, grzanki, tortille, 
pizze, wafle zbożowe, batony zbożowe, mieszanki do wy-
pieku pieczywa, ciast, przekąski zbożowe, kiełki roślinne 
do celów spożywczych dla ludzi, gotowe dania w opako-
waniu do gotowania lub odgrzania w domu na bazie mąki 
i/lub produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, ciastka, 
tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, 
desery z muesli.

(210) 468657 (220) 2017 03 09
(731) ZaKłaDy WyTWóRCZe CheKO SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) CheKO

(531) 01.01.01, 01.01.10, 01.01.25, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 preparaty do kąpieli, sól kąpielowa, 5 środ-
ki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów: fungicydy, 
herbicydy, pestycydy, insektycydy, środki chwastobójcze, 
środki owadobójcze, bakteriobójcze i dezynfekujące, 
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania o ile 
zawarte są w klasie 16: koszyki, pojemniki, pudełka, pudła, 
skrzynie, skrzynki, wyposażenie pojemników i pudeł: kra-
townice, wkładki i przekładki z tworzyw sztucznych, tacki, 
torby, torebki, koperty, woreczki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza 
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, na-
klejki, plakietki, nadruki i etykiety papierowe, taśmy pa-
pierowe, taśmy samoprzylepne, 20 wyroby z tworzyw 
sztucznych do pakowania i transportu: pojemniki do pa-
kowania i transportu z tworzyw sztucznych, pojemniki 
niemetalowe do składowania i transportu, pudełka z two-
rzyw sztucznych, opakowania formowane próżniowo 
z tworzyw sztucznych, palety transportowe z tworzyw 
sztucznych, skrzynie z tworzyw sztucznych, 21 przybo-
ry kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki 
nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi: pojem-
niki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki termoizolacyjne 
pudełka do użytku domowego lub kuchennego, wiadra 
i wiaderka do użytku domowego lub kuchennego, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne.

(210) 468664 (220) 2017 03 09
(731) CeDC INTeRNaTIONaL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Oborniki

(540) ŻUBRóWKa BIała Z NUTĄ jałOWCa

(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.03.20, 05.03.22, 06.19.05, 
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 468666 (220) 2017 03 09
(731) CeDC INTeRNaTIONaL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ŻUBRóWKa BIała Z NUTĄ MIĘTy

(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.03.11, 05.03.16, 06.19.05, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 468688 (220) 2017 03 10
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe The hUNTINg MaN
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(531) 25.01.05, 26.11.03, 26.11.09, 26.15.11, 26.15.25, 26.02.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, 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.

(210) 468691 (220) 2017 03 10
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe She is mine

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, 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.

(210) 468692 (220) 2017 03 10
(731) BeNDIKS ZajKOWSKa SPółKa jaWNa, łomianki
(540) BeNDIKS

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory, rozruszniki, podzespoły rozruszni-
ków i alternatorów.

(210) 468696 (220) 2017 03 10
(731) POCZTa POLSKa SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) Paczka PLUS

(531) 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, 
afisze, tablice ogłoszeniowe z papieru i kartonu, materiały 
papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, zeszyty, 
kartki okolicznościowe, etykiety z papieru, karton, wyroby 
z kartonu, mianowicie: plakaty z kartonu, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, drukowane zaproszenia kartonowe, etykiety 
z kartonu, kartonowe kontenery do pakowania, kartonowe 
pudełka do pakowania, karty pocztowe z kartonu, koperty 
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, 
pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, składane pudeł-
ka kartonowe, szyldy z kartonu, szyldy reklamowe z karto-
nu, transparenty z kartonu, tuby z kartonu, ulotki z kartonu, 
wystawowe kartonowe pudełka, papeterie, karty poczto-
we, widokówki, karnety, czyste blankiety, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, notatniki, papier do pisania, 
pudełka z papieru, transparenty z papieru, tuby z tektury, 
ulotki, koperty, formularze (blankiety, druki) z papieru lub 
kartonu, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania 
i organizowania programów promocyjnych, badania opi-
nii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzo-
wania danych do komputerowych baz danych, kreowania 
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informa-
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, 
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza 
listów, pakunków i paczek (prace biurowe), gromadzenia 
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie 
klientom, powielania dokumentów, usługa administrowa-
nia call center na rzecz osób trzecich, 36 usługi bankowe, 
w tym w zakresie obsługi przekazów pocztowych, wpłat 
na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednic-
twa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, 
usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem ko-
mórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: ob-
sługa płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie 
kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez 
Internet, telefon i urządzenie mobilne, usługi płatności elek-
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja 
rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mi-
kropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobilnymi, 
obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa kart pre-paid, 
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez 
płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych, kart kre-
dytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart 
płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-
line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, 
usługi bankowości on-line, ściąganie należności / wierzytel-
ności, elektroniczny transfer środków finansowych, pienię-
dzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie środkami 
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapita-
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łowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu 
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, ob-
sługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą plat-
formę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, 38 usługi w zakresie obsługi klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia 
dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, udostępnia-
nia informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania informacji o przesyłkach, usługi umożliwia-
jące komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią kompu-
terową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci 
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w spo-
sób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostęp-
niania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostęp-
niania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej 
transmisji danych, usługi portali internetowych polegające 
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tek-
stowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi 
przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesy-
łania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu-
tera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, 
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: 
pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, pa-
czek i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, 
transportu samochodowego, usługi kurierskie, usługi logi-
styki transportu, usługi dostarczania towarów zamówionych 
korespondencyjnie, informacja o składowaniu, informacja 
o transporcie, usługi call center w zakresie informacji doty-
czącej pakowania, dostarczania i przechowywania.

(210) 468698 (220) 2017 03 10
(731) MIejSKIe PRZeDSIĘBIORSTWO WODOCIĄgóW 

I KaNaLIZaCjI SPółKa aKCyjNa, Kraków
(540) 1901 WODOCIĄgI Krakowskie

(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.01
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomicz-
ne, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie 
dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe w za-
kresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa 
i konserwacja rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych 
i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, bu-
downictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa kotłów, 
czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryj-
ne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii 
i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, in-
stalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i na-
prawa pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń 
do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania, urządzeń klima-
tyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakiero-
wanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 
montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, naprawa 
pomp, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa 
samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa pojazdów, 
piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn 
i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja 

powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojaz-
dów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wy-
najem buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzę-
tu budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, 
maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed 
wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 auto-
busowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej, 
paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kie-
rowców, logistyka transportu, magazynowanie, transport 
samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dystrybu-
cja wody, zaopatrywanie w wodę, 40 wytwarzanie energii, 
łączenie materiałów na zamówienie, niszczenie odpadów, 
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebez-
piecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, 
sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmie-
ci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie 
urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 
41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środo-
wiska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych 
dla dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody, bakteriolo-
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania 
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dzie-
dzinie fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowa-
nia zużycia energii, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania 
geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opra-
cowywanie projektów technicznych dotyczących instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary geo-
dezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.

(210) 468700 (220) 2017 03 10
(731) MIejSKIe PRZeDSIĘBIORSTWO WODOCIĄgóW 

I KaNaLIZaCjI SPółKa aKCyjNa, Kraków
(540) 1901 WODOCIĄgI KRaKOWSKIe

(531) 29.01.15, 27.07.01, 01.15.15, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.01
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomicz-
ne, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie 
dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe w za-
kresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich 
w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa 
i konserwacja rurociągów, instalacji wodno - kanalizacyj-
nych i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, 
budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa kotłów, 
czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryj-
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ne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii 
i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, in-
stalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i na-
prawa pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń 
do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania, urządzeń klima-
tyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakiero-
wanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 
montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, naprawa 
pomp, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa 
samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa pojazdów, 
piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn 
i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja 
powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojaz-
dów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, 
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wy-
najem buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzę-
tu budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, 
maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed 
wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 auto-
busowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej, 
paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kie-
rowców, logistyka transportu, magazynowanie, transport 
samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dystrybu-
cja wody, zaopatrywanie w wodę, 40 wytwarzanie energii, 
łączenie materiałów na zamówienie, niszczenie odpadów, 
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebez-
piecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, 
sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmie-
ci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie 
urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 
41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środo-
wiska, organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych 
dla dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody, bakteriolo-
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania 
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dzie-
dzinie fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowa-
nia zużycia energii, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania 
geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opra-
cowywanie projektów technicznych dotyczących instalacji 
wodno - kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary geo-
dezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji 
wodno - kanalizacyjnych, testowanie materiałów.

(210) 468723 (220) 2017 03 10
(731) aUChaN hOLDINg, Croix, FR
(540) auchan supermarket

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 03.07.21
(510), (511) 3 preparaty do wybielania i inne substancje 
do prania, preparaty i produkty do czyszczenia, polerowa-
nia, odtłuszczania i ścierania, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, preparaty do wywabiania plam, środki zmiękczają-
ce do tkanin, środki usuwające farbę, papiery ścierne, 
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, detergenty inne niż do stosowania 
w procesach produkcji i użytku medycznego, środki do usu-
wania rdzy, woski do polerowania podłóg, wosk do butów, 

produkty do nabłyszczania liści, materiały przylepne 
do użytku kosmetycznego, mydła, mydła dezynfekujące, 
produkty perfumeryjne, perfumy, woda toaletowa, olejki 
eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby per-
fumeryjne), kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do makijażu i pre-
paraty do demakijażu, preparaty do golenia, środki toaleto-
we, mleczka toaletowe i olejki, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, środki przeciwsłoneczne z filtrem 
ochronnym (preparaty kosmetyczne do opalania), szampo-
ny dla zwierząt domowych (nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji), kadzidełka, drewno zapachowe, mieszaniny zapa-
chowe potpourri, 9 urządzenia i przyrządy naukowe (do 
celów innych niż medyczne), żeglarskie, geodezyjne, foto-
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, monitorujące (do kontroli), ratunkowe 
(do ratowania życia), urządzenia i przyrządy do nauczania, 
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, akumulowania, regulowania lub kontroli energii 
elektrycznej, materiał do przewodów elektrycznych (prze-
wody, kable), przełączniki elektryczne, wtyczki, gniazdka 
i inne kontakty elektryczne, bezpieczniki, zaślepki do gniaz-
dek, baterie elektryczne, baterie do oświetlania, złącza elek-
tryczne, elektryczny sprzęt spawalniczy, elektryczne żelazka, 
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwię-
ku lub obrazu, wzmacniacze, słuchawki [zakładane na gło-
wę], głośniki, magnetyczne nośniki do zapisu, nagrania 
dźwiękowe, dyski magnetyczne i optyczne, kompaktowe 
dyski audio i wideo, czytniki cyfrowych dysków optycznych 
do wielokrotnego zapisu (czytniki DVD), kamery wideo, ka-
sety wideo, maszyny faksymilowe, aparaty telefoniczne, 
adaptery do telefonów, ładowarki baterii do telefonów, tor-
by, pokrowce i etui na telefony komórkowe i akcesoria tele-
foniczne, automatyczne sekretarki, zestawy głośnomówiące 
do telefonów, telewizory, anteny, slajdy [fotografia], projek-
tory i ekrany, lampy błyskowe [fotografia], filmy [błony] na-
świetlone, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
dyktafony, automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, bankomaty, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwa-
rzania danych, komputery, sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], oprogramo-
wanie komputerowe, dyskietki, modemy, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, elektroniczne terminarze osobi-
ste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącznie do od-
biorników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów lub moni-
torów, kasety z grami wideo, lornetki, okulary, soczewki 
kontaktowe, etui na okulary, karty z układem scalonym [kar-
ty inteligentne], karty magnetyczne, karty kredytowe i płat-
nicze, karty podarunkowe, identyfikacyjne karty magne-
tyczne, karty telefoniczne, kompasy [przyrządy pomiarowe], 
pasy, kapoki do pływania, kombinezony i maski do nurko-
wania, urządzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kaski za-
bezpieczające, urządzenia do ochrony osobistej zabezpie-
czające przed wypadkami, siatki do ochrony przed 
wypadkami, ubrania do ochrony przed wypadkami, naświe-
tlaniem i ogniem, barometry, alkoholomierze, gaśnice, mi-
nutniki kuchenne, zamki elektryczne, elektryczne dzwonki 
do drzwi, alarmy, urządzenia alarmowe przeciwwłamanio-
we, magnesy, magnesy dekoracyjne, 11 urządzenia oświe-
tleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, dezynfekujące, do zaopa-
trywania w wodę, instalacje sanitarne, wodotryski ozdobne, 
fontanny, kabiny prysznicowe, umywalki [części instalacji sa-
nitarnych], wanny, krany, urządzenia do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, urządzenia do chłodzenia powie-
trza i urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do schładzania 
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wody, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urzą-
dzenia do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry do wody pit-
nej, kolektory słoneczne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi ku-
chenne, szafy chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szybkowary 
elektryczne, elektryczne podgrzewacze do butelek dla nie-
mowląt, czajniki elektryczne, grille, pojemniki chłodzące, in-
stalacje do gotowania, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikro-
falowe, zamrażarki, lodówki, zapalarki do gazu, tostery, 
elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, 
maszynki do lodów, urządzenia do przygotowywania lodu, 
suszarki do włosów, instalacje do sauny, urządzenia do opa-
lania się, parowe sauny do twarzy, elektryczne suszarki 
do prania, ogrzewacze do stóp, kominki domowe, żarówki 
oświetleniowe i lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
reflektory i światła do pojazdów, 16 papier, karton (nieprze-
tworzony, półprzetworzony lub do celów biurowych), wyro-
by z kartonu, worki, torby i arkusze do pakowania papierowe 
lub z tworzyw sztucznych, papier w arkuszach (artykuły pi-
śmienne), druki, taśmy drukarskie, materiały introligatorskie, 
fotografie, matryce drukarskie, materiały piśmienne, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
materiały dla artystów, pędzle do malowania, pudełka z far-
bami (artykuły szkolne), maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne 
(z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, spinacze biurowe, 
pinezki, temperówki, korektory w płynie, noże do papieru, 
ołówki, ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, gum-
ki do ścierania, koperty, teczki na dokumenty [artykuły biu-
rowe], albumy do wklejania, książki, periodyki, almanachy, 
broszury, zeszyty do pisania lub rysowania, katalogi, kalen-
darze, ryty (grawiura), sztychy, litografie, ryciny, obrazy, afi-
sze, mapy geograficzne, gazety, rolki do taśm barwiących, 
maszyny zgrzewające, znaczki pocztowe, dozowniki taśmy 
przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki papierowe do de-
makijażu, filtry do kawy z papieru, kalkomanie, torby na śmie-
ci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowa-
nia w kuchniach mikrofalowych, szyldy z papieru lub 
z kartonu, papier toaletowy, papierowa bielizna stołowa, 
ręczniki papierowe do rąk, papierowe chusteczki, kartki z ży-
czeniami, kartki pocztowe, wykroje do wykonywania odzie-
ży, globusy, 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, wędliny, krokiety, konserwowe, suszone, mrożone 
i gotowane owoce, grzyby i warzywa, miąższ owoców i sa-
łatki owocowe, sałatki warzywne, mięso, ryby, warzywa 
i owoce w puszkach, dżemy, marmolady, owoce gotowane, 
galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi z alg do ce-
lów spożywczych, soja konserwowa do użytku spożywcze-
go, białko do spożycia przez ludzi, wywar, bulion, gęste 
zupy, zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, 
śmietana [produkty mleczarskie], jogurt, sery i inne wyroby 
mleczne, oleje jadalne i tłuszcze, preparaty do wyrobu bu-
lionu, chipsy ziemniaczane, dania gotowe przygotowywane 
z wyżej wymienionych produktów, 30 kawa, herbata, kakao, 
czekolada, wyroby z czekolady, preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy, herba-
ty, kakao, czekolady, napary, inne niż do celów leczniczych, 
cukier, słodziki naturalne, glukoza do celów spożywczych, 
ryż, tapioka, sago, makarony, kasza manna, mąka i produkty 
zbożowe, suszone płatki zbóż, chleb, wyroby ciastkarskie, 
ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, tarty, placki, wyroby cu-
kiernicze, lody spożywcze, miód, syropy i melasa, mleczko 
pszczele spożywcze do celów niemedycznych, anyż, anyż 
gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów spożywczych, aromaty 
inne niż olejki eteryczne, aromatyczne preparaty do żywno-
ści, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), sosy sałatkowe, keczup, majonezy, przyprawy 
korzenne, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-

duktów spożywczych, zioła do celów spożywczych, przy-
prawy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, lody kanapki, 
pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tabule, tortille, 
tacos, dania gotowe przygotowywane z wyżej wymienio-
nych produktów, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne (nie-
preparowane, nieprzetworzone), ziarna (nasiona), darń natu-
ralna, owoce i warzywa świeże, algi spożywcze, grzyby 
świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki [żywe], ikra rybia, 
nasiona, cebulki kwiatowe, drzewa, krzewy, naturalne rośliny 
i kwiaty, choinki bożonarodzeniowe, żywność i napoje dla 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty dla wędkarstwa 
(żywe), zwierzęta żywe, 32 piwo, woda mineralna i gazowa-
na oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, le-
moniada, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidoro-
wy, soki warzywne (napoje), syropy do napojów, preparaty 
do sporządzania napojów (z wyjątkiem tych wykonanych 
na bazie kawy i herbaty lub kakao i napojów na bazie mle-
ka), pastylki i proszki do sporządzania napojów gazowanych, 
esencje do sporządzania napojów, preparaty do sporządza-
nia likierów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), ape-
ritify, cydr, koktajle na bazie alkoholu, alkohole i likiery wspo-
magające trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), 
brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, 
whisky, 35 reklama, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, pro-
spektów, druków, próbek), reklama zewnętrzna, usługi agen-
cji reklamowych, wynajmowanie czasu reklamowego 
we wszystkich środkach masowego przekazu, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub za-
pytania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, rachun-
kowość, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń 
biurowych (z wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerów), wynajem dystrybutorów automatycznych, 
usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet elek-
tronicznych, organizacja subskrypcji usług telefonicznych, 
organizacja subskrypcji usług radiofonii, usług wiadomości 
radiowych, organizacja subskrypcji usług telekomunikacyj-
nych, usługi subskrypcji w zakresie dostępu do światowej 
informatycznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu) lub sieci 
o dostępie prywatnym (intranetu), do dostawców dostępu 
do informatycznych sieci telekomunikacyjnych lub sieci 
transmisji danych, usługi subskrypcji w zakresie centrów ser-
werowych baz danych lub multimedialnych, usługi sub-
skrypcji w zakresie usług telematycznych, przesyłania da-
nych za pomocą środków telematycznych, usługi subskrypcji 
w zakresie centrów serwerowych dostarczających dostępu 
do informatycznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci trans-
misji danych, usługi subskrypcji programów telewizyjnych 
lub radiowych, nagrań video, fonogramów, programów au-
diowizualnych, usługi subskrypcji w zakresie komputero-
wych baz danych, zarządzanie i nadzór administracyjny nad 
sieciami telekomunikacyjnymi i sieciami multimedialnymi, 
usługi handlowe w zakresie pomocy związanej z eksploata-
cją i nadzorowaniem sieci telekomunikacyjnych, agencje 
importu-eksportu, komercyjne agencje informacyjne, anali-
zy kosztów, raporty rynkowe, badania rynku, sondaże opinii 
publicznej, usługi porównywania cen, opracowywanie da-
nych statystycznych, usługi public relations, aukcje publicz-
ne, pokazy towarów, prezentacja produktów we wszelkich 
środkach przekazu w celu sprzedaży detalicznej, mianowi-
cie promocja sprzedaży, informacja i doradztwo handlowe 
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dla konsumentów, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, organizowanie wystaw lub targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, kompute-
rowe zarządzanie plikami, zbieranie i systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach informatycznych dla osób trzecich, powielanie 
dokumentów, gromadzenie na rzecz osób trzecich różno-
rodnych towarów (z wyłączeniem transportu) w celu umoż-
liwiania klientom wygodnego oglądania i kupowania, dóbr 
konsumpcyjnych na dużą skalę, w zakresie zdrowia, higieny, 
żywienia, odzieży, biżuterii, zegarków, rekreacji, ogrodnic-
twa, majsterkowania, narzędzi, wewnętrznego i zewnętrz-
nego wystroju, wyposażenia i sprzętów domowych, pro-
duktów do pielęgnacji urody i higieny, środków czyszczących, 
produktów do pielęgnacji samochodów, artykułów sporto-
wych, gier i zabawek, artykułów i narzędzi do kuchni i domu, 
artykułów ze skóry, artykułów papierniczych i artykułów 
biurowych, elektrycznych urządzeń domowych, urządzeń 
biurowych, komputerów, artykułów elektrycznych, sprzętu 
hi-fi, odbiorników telewizyjnych, mebli, urządzeń telekomu-
nikacyjnych, telefonów, produktów tekstylnych, artykułów 
pasmanteryjnych, pojazdów, materiałów drukowanych, pa-
liw, usługi handlu detalicznego lub hurtowego, sprzedaży 
korespondencyjnej, usługi handlu detalicznego lub hurto-
wego przez Internet lub przy pomocy jakichkolwiek elektro-
nicznych środków sprzedaży na odległość w zakresie nastę-
pujących produktów: środki chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa (z wyłączeniem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów i środków przeciwko pasożytom), 
środki do konserwacji kwiatów, preparaty chemiczne nada-
jące wodoodporność skórom, materiały tekstylne, preparaty 
chemiczne do rozjaśniania tekstyliów, nawozy dla rolnictwa, 
preparaty z mikroelementów dla roślin, ziemia do upraw, 
substancje garbarskie, materiały przylepne do celów prze-
mysłowych, kleje (apretura), kleje do celów przemysłowych, 
do plakatów, tapety, do skóry, środki do odklejania, rozpusz-
czalniki do lakierów, miazga drzewna, nienaświetlone świa-
tłoczułe filmy, dodatki chemiczne do paliw silnikowych 
i olejów, substancje zapobiegające zamarzaniu, płyny ha-
mulcowe, składniki do naprawy dętek, aceton, kwas chloro-
wodorowy, woda destylowana, słabo zakwaszona woda 
do ładowania akumulatorów, nadtlenek wodoru, farby, farby 
i lakiery (z wyjątkiem izolujących), powłoki (farby), napełnio-
ne tonery do drukarek i fotokopiarek, preparaty zabezpie-
czające przed rdzą i preparaty zabezpieczające drewno, 
rozcieńczalniki do farb i materiały wiążące do barwników, 
lakierów i farb, barwniki, barwniki do obuwia, kit szklarski, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
preparaty i produkty doczyszczenia, polerowania, odtłusz-
czania i ścierania, woda utleniona, wywabiacze plam, zmięk-
czacze do tkanin, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie (ultramaryna), preparaty do usuwania farby, szmergiel 
(papier ścierny), preparaty do usuwania rdzy, roztwory 
do szorowania, preparaty do usuwania kamienia kotłowego 
dla gospodarstwa domowego, detergenty inne niż te uży-
wane w procesach produkcyjnych i te do celów leczniczych, 
środki do czyszczenia rur instalacyjnych, woski do polero-
wania podłóg, wosk do obuwia, płyny do spryskiwacza szyb, 
materiały przylepne do celów kosmetycznych, mydła, per-
fumy, woda toaletowa, olejki eteryczne, dezodoranty 
do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), kosmetyki, 
środki do pielęgnacji włosów, farby do włosów, szampony, 
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, 
nie do użytku medycznego, preparaty do depilacji, prepara-
ty do makijażu i demakijażu, preparaty do golenia, mydło 
do golenia, płyny po goleniu, przybory toaletowe, lakiery 
do paznokci i środki do usuwania lakieru do paznokci, pre-

paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, opalania skóry, kalkomanie ozdobne do celów 
kosmetycznych, środki do polerowania i czyszczenia protez 
dentystycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
wata do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (kosme-
tyki do opalania), szampony dla zwierząt domowych, kadzi-
dła, drewno zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, 
oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwa (łącznie z benzy-
ną do silników), oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, dodat-
ki niechemiczne do paliw silnikowych, świece (oświetlenie) 
i knoty do oświetlenia, świece łojowe, świece perfumowane, 
podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, węgiel, 
drewno opałowe, smary do skór, smary do butów, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty higie-
niczne do użytku medycznego i higieny intymnej, apteczki 
przenośne pierwszej pomocy, dietetyczne substancje i na-
poje, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, lecznicze preparaty odchudzające, medyczne 
napary, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe preparaty 
z mikroelementami do spożycia dla ludzi i zwierząt, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, artykuły spożywcze i mieszanki na bazie mąki i mleka 
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, kleje do protez den-
tystycznych, antyseptyki, środki dezynfekujące do celów 
medycznych lub higienicznych inne niż mydła, środki do le-
czenia oparzeń, środki do leczenia oparzeń słonecznych, 
wata higroskopijna, podpaski, wkładki do pieluch i majtki 
higieniczne, tampony menstruacyjne, wkładki do stanika 
dla karmiących matek, preparaty do sterylizacji, dezodoran-
ty inne niż do użytku osobistego, roztwory do szkieł kontak-
towych, środki do oczyszczania powietrza, produkty prze-
ciw insektom, insektycydy, środki odstraszające owady, 
fungicydy, herbicydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, środki odstraszające insekty dla psów, preparaty do my-
cia zwierząt, budowlane materiały metalowe, rury wodocią-
gowe metalowe, drabiny metalowe, nawijarki do węży 
giętkich niemechaniczne [metalowe], ścianki działowe 
i ogrodzenia metalowe, kasy pancerne, kable nieelektryczne 
i drut z metali nieszlachetnych, nieelektryczne artykuły ślu-
sarskie, wyroby metalowe, rury i rurowe przewody z metalu, 
łańcuchy metalowe, pierścienie z metalu, zawiasy metalo-
we, ramy do obrazów, ościeżnice okienne/futryny okienne 
i drzwi metalowe, okna i drzwi metalowe, ruszty beleczko-
we (paleniska), kraty kominkowe metalowe, klucze, kłódki, 
metalowe skrzynki na listy, skrzynki na narzędzia z metalu 
bez wyposażenia, żyłki do wiązania metalowe, przewody 
do anteny, metalowe pudła, skrzynie, kosze, koszyki i pojem-
niki, folia aluminiowa, wieszaki metalowe na odzież, paliki 
namiotowe metalowe, kije do mioteł metalowe, metalowe 
kapsle do butelek i urządzenia zamykające, metalowe do-
zowniki ręczników papierowych zamocowane na stałe, ta-
blice rejestracyjne metalowe, dzwony i dzwonki, przedmio-
ty artystyczne z metali nieszlachetnych, obrabiarki, narzędzia 
ręczne nie obsługiwane ręcznie, napędy i silniki (z wyjątkiem 
tych do pojazdów lądowych), świece zapłonowe do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, sprzęgła, pasy 
i paski napędowe (z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych), 
wiertarki ręczne elektryczne, pompy na sprężone powietrze, 
ostrza (części maszyn), noże, nożyczki i nożyce elektryczne, 
pistolety elektryczne dozujące klej, pistolety do malowania, 
gazowe palniki do spawania i lutownice, kosiarki ogrodowe 
(maszyny), bębny mechaniczne do nawijania przewodów 
giętkich, narzędzia rolnicze, z wyjątkiem tych uruchamia-
nych ręcznie, pompki napowietrzające do akwariów, urzą-
dzenia elektromechaniczne do produkcji żywności i napo-
jów, elektryczne maszyny i roboty kuchenne, maszyny 
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do prania i zmywarki, suszarki wirowe, odkurzacze, worki 
do odkurzaczy, froterki do parkietów elektryczne, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów elektryczne, maszyny 
i elektryczne urządzenia czyszczące, maszyny do szycia i ro-
bienia na drutach, bindownice, narzędzia i przyrządy ręczne 
o napędzie ręcznym, noże nieelektryczne, widelce, łyżki, 
inne niż do połowów i podawania lekarstw, ostrza, nożyczki, 
nożyce, piły, śrubokręty, sekatory, sierpaki, narzędzia i urzą-
dzenia ręczne do ogrodnictwa napędzane ręcznie, grabiarki 
do trawników, szpadle, kilofy, łopaty, szczypce płaskie, młot-
ki, kosiarki ogrodowe (przyrządy ręczne), urządzenia do nisz-
czenia pasożytów roślin, zraszacze owadobójcze, narzędzia 
mechaniczne do siekania, krojenia żywności, otwieracze 
do puszek nieelektryczne, dziadki do orzechów, brzytwy, 
żyletki, zestawy do golenia, pilniki i cążki do obcinania pa-
znokci, obcinacze do paznokci, zestawy do manicure i pedi-
cure, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia 
włosów do użytku osobistego, elektryczne lub nieelektrycz-
ne urządzenia do depilacji, pęsety do depilacji, urządzenia 
i przyrządy naukowe (inne niż do celów medycznych), że-
glugowe, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, monitorują-
ce (do kontroli), ratunkowe (do ratowania życia), urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji, przekształcania, 
akumulacji, regulowania lub kontroli elektryczności, materiał 
do przewodów elektrycznych (przewody, kable), przełączni-
ki elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektrycz-
ne, bezpieczniki, zaślepki do gniazdek, baterie elektryczne, 
baterie do oświetlania, żelazka elektryczne, urządzenia 
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, 
wzmacniacze, słuchawki na uszy, głośniki, magnetyczne no-
śniki do nagrywania, magnetyczne, optyczne dyski do na-
grywania dźwięku, płyty kompaktowe audio i wideo, czyt-
niki cyfrowych dysków optycznych do wielokrotnego zapisu 
(czytniki dvd), kamery wideo, taśmy wideo, maszyny faksy-
milowe, aparaty telefoniczne, adaptery do telefonów, łado-
warki baterii do telefonów, worki, pokrowce i futerały do tele-
fonów komórkowych i sprzętu telefonicznego, automatyczne 
sekretarki, odbiorniki telewizyjne, anteny, aparaty projekcyjne 
i plansze, lampy błyskowe, filmy naświetlone, specjalne etui 
na urządzenia i instrumenty fotograficzne, dyktafony, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
czytniki (urządzenia do przetwarzania danych), oprogramo-
wanie komputerowe, dyskietki, modemy, elektroniczne ter-
minarze osobiste, urządzenia do gier do podłączenia wyłącz-
nie do odbiorników telewizyjnych, zewnętrznych ekranów 
i monitorów, kasety z grami wideo, lornetki, okulary, etui 
na okulary, karty z układem scalonym (karty inteligentne), 
karty magnetyczne, karty telefoniczne, kompasy, pasy, ka-
poki do pływania, maski kombinezony do nurkowania, urzą-
dzenia do pomiaru wagi, osłony głowy, kask zabezpieczają-
ce, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, siatki 
zabezpieczające przed wypadkami, odzież chroniąca przed 
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, barometry, alko-
holomierze, urządzenia do gaszenia ognia, minutniki, zamki 
elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, magnesy, magnesy dekoracyjne, aparatu-
ra i instrumenty medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, 
inhalatory, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
prezerwatywy, butelki do karmienia dla niemowląt, smoczki 
do butelek do karmienia, smoczki, kapturki laktacyjne 
z gumy lub silikonowe, termometry do celów medycznych, 
urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, 
do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyza-
cyjne, dezynfekujące, do zaopatrywania w wodę, instalacje 
sanitarne, urządzenia do dezodoryzacji i oczyszczania po-

wietrza, wiatraki elektryczne do użytku osobistego, urzą-
dzenia do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry do wody 
pitnej, wyciągi kuchenne, szafy chłodnicze, pojemniki 
chłodnicze, szybkowary elektryczne, elektryczne podgrze-
wacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, grill, 
lodówki turystyczne, piekarniki, kuchenki, kuchenki mikrofa-
lowe, zamrażarki, lodówki, urządzenia chłodzące, zapalnicz-
ki do gazu, opiekacze pieczywa, elektryczne zaparzacze 
do kawy, frytkownice elektryczne, urządzenia do przygoto-
wywania lodu, maszynki do lodów, suszarki do włosów, su-
szarki do prania elektryczne, ogrzewacze do stóp, oświetle-
niowe żarówki i lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
reflektory i światła do pojazdów, pojazdy, pojazdy lądowe, 
powietrzne lub wodne, rowery, wózki transportowe, przy-
czepy (pojazdy), samochodowe osłony przeciwsłoneczne, 
kierunkowskazy do pojazdów, wycieraczki do szyb pojaz-
dów, wsteczne lusterka, dętki i kolce do opon, opony pełne 
do kół pojazdów, zagłówki i pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, pompki do rowerów, wózki dziecięce, hulajnogi, 
skutery, pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, bagażniki, bagażniki na rowery, bagażniki rowerowe, 
bagażniki na narty do użytku na pojazdach, wózki dziecięce 
spacerowe, przeciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, 
wózki na zakupy, taczki, broń palna, amunicja i pociski, ma-
teriały wybuchowe, ognie sztuczne, petardy, pistolety pneu-
matyczne (broń), karabiny, strzelby, pokrowce na strzelby, 
broń ochronna na bazie gazu łzawiącego, aerozole do oso-
bistej obrony, pasy naramienne do broni, bandoliery, rakiety 
sygnalizacyjne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szla-
chetne, szkatułki na biżuterię, z metali szlachetnych, etui 
na biżuterię, przyrządy zegarmistrzowskie i przyrządy chro-
nometryczne, zegarki i bransoletki do zegarków, spinki 
do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, breloczki do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], pudełka z metali szlachetnych, posążki z metali szla-
chetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych lub kamieni 
szlachetnych, instrumenty muzyczne i elementy instrumen-
tów muzycznych, szafy grające, podstawki do instrumentów 
muzycznych, kamertony, futerały na instrumenty muzycz-
ne, papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzony lub 
do celów biurowych), wyroby z kartonu, worki, torby i arku-
sze do pakowania papierowe lub z tworzyw sztucznych, 
papier w arkuszach (artykuły piśmienne), materiały druko-
wane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały pi-
śmienne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały dla artystów, pędzle, pudełka z farba-
mi (artykuły szkolne), maszyny do pisania i artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, materiały instruktażowe lub edukacyjne 
(z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne, koperty, teczki 
na dokumenty, albumy do wklejania, książki, periodyki, al-
manachy, broszury, zeszyty do pisania lub rysowania, kalen-
darze, litografie, ryciny, obrazy, afisze, mapy geograficzne, 
gazety, rolki do taśm barwiących, maszyny zgrzewające, do-
zowniki taśmy przylepnej (artykuły biurowe), chusteczki pa-
pierowe do demakijażu, pieluchomajtki z papieru lub celu-
lozy, papierowe filtry do kawy, kalkomanie, torby na śmieci 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, szyldy z papieru lub z kartonu, 
papier toaletowy, stołowa bielizna papierowa, ręczniki, chu-
steczki do nosa papierowe, kartki z życzeniami, karty pocz-
towe, wykroje do krawiectwa, różance, globusy ziemskie, 
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, uszczelnienia wo-
doodporne lub izolacyjne, pierścienie wodoszczelne, two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające 
i materiały izolacyjne, giętkie rurki niemetalowe, węże 
do podlewania, podpórki, uchwyty do kwiatów wykonane 
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z pianki, włókno szklane do izolacji, materiały dźwiękosz-
czelne, powłoki antyodblaskowe do szyb, rękawice izolacyj-
ne, izolacyjne lakiery, papier, zaprawy i tkaniny, szczeliwa 
do połączeń, gumowe torby, pokrowce i worki do pakowa-
nia, gumowe pierścienie i korki gumowe, przędze i nici ela-
styczne lub z tworzyw sztucznych nie do użytku tekstylne-
go, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, futra i skóry 
surowe, kufry, walizki i małe walizki, parasole przeciwsło-
neczne, parasolki, parasole i laski, bicze i wyroby siodlarskie, 
torebki damskie, torby plażowe, torby, worki, walizy i kufry 
podróżne, kosmetyczni bez wyposażenia, zestawy do ko-
smetyków, worki i siatki na zakupy, plecaki, torby sportowe 
(z wyjątkiem toreb przystosowanych do określonych pro-
duktów), torby na zakupy na kółkach, podróżne pokrowce 
na odzież, torby szkolne, portfele, etui na karty kredytowe, 
dyplomatki, aktówki (wyroby skórzane), etui na klucze (wy-
roby skórzane), portmonetki, puste torby na narzędzia, skó-
rzane pudła na kapelusze, nosidła, nosidełka i chusty do no-
szenia dzieci, obroże i ubrania dla zwierząt, niemetalowe 
materiały budowlane, cement, beton, powłoki, gips, kamień, 
marmur, drewno budowlane, fornir, boazerie, panele drew-
niane, sklejka, płyty parkietowe, gips, żwir, cegły, szkło okien-
ne budowlane, rury sztywne niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, okładziny, powłoki, wyściółki (budownictwo), 
podłogowe płytki niemetalowe, kominy niemetalowe, okna 
i drzwi niemetalowe, rolety zewnętrzne niemetalowe i nie-
tekstylne, baseny kąpielowe, rury wodociągowe niemetalo-
we, konstrukcje przenośne niemetalowe, akwaria (konstruk-
cje), meble, stoiska wystawowe, lustra, ramy (z wyjątkiem 
budowlanych), dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu, korka, 
trzciny, rattanu, wikliny, rogów, kości, kości słoniowej, fiszbin, 
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, substytutów 
tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, koszyki i kosze 
niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, budy 
dla psów i posłania dla zwierząt domowych, słupki do dra-
pania dla kotów, tablice ogłoszeniowe, stoły z imadłami, 
ramki do haftowania, tablice rejestracyjne niemetalowe, 
znaki wykonane z drewna lub z tworzyw sztucznych, nume-
ry domów niepodświetlane i niemetalowe, wyroby nieme-
talowe i wyroby z metalu nieelektryczne, niemetalowe za-
wiasy i kołki, kojce, łóżeczka dziecięce, chodziki dla dzieci, 
kratownice niemetalowe, deski podłogowe, materiał po-
ścielowy z wyjątkiem bielizny pościelowej, łóżka, śpiwory 
kempingowe, poduchy, poduszki, wezgłowia, podgłówki, 
wałki, podstawy łóżek, materace, wieszaki i pokrowce 
na ubrania, kołki, karnisze i haki do zasłon, niemetalowe 
klamki do drzwi, niemetalowe dozowniki stałe do ręczni-
ków, stojaki na butelki, zatyczki do butelek, niemetalowe kije 
do mioteł, stojaki na parasole, drabiny z drewna lub z two-
rzyw sztucznych, artykuły dekoracyjne z tworzyw sztucz-
nych do żywności, słomki do picia napojów, żaluzje we-
wnętrzne listwowe, manekiny krawieckie, nieelektryczne 
artykuły gospodarstwa domowego lub przybory kuchenne 
i pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki, miotły, umywalki, 
materiały do wytwarzania szczotek, pędzli, artykuły czysz-
czące, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, 
szmatki do czyszczenia, ircha do czyszczenia, przybory ku-
chenne, zastawa stołowa szklana, porcelanowa i ceramicz-
na, komplety garnków kuchennych, pojemniki termoizola-
cyjne do żywności i napojów, manierki, chłodziarki 
przenośne nieelektroniczne, zastawa stołowa, inna niż noże, 
widelce i łyżki, wazony, świeczniki, gasidła do świec, pikniko-
we koszyki z naczyniami, korkociągi, otwieracze do butelek, 
metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, 
wieszaki na ręczniki [pręty i koła], dozowniki papieru toale-
towego, dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, 

nocniki, suszarki na pranie, klamerki do bielizny, pojemniki 
na śmieci, deski do prasowania i pokrowce na deski do pra-
sowania, torby izotermiczne, łapki na insekty, doniczki 
do kwiatów, osłony na doniczki nie z papieru, kuwety dla 
zwierząt domowych, kosze na śmieci, klatki dla zwierząt do-
mowych, grzebienie dla zwierząt, zraszacze, rękawice 
ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki do zębów, nić 
dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, przybory kosme-
tyczne, zestawy toaletowe, rozpylacze do perfum, wanienki 
dla niemowląt przenośne, łyżki do butów, skarbonki nieme-
talowe, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, liny (nie 
z kauczuku, nie do rakiet, ani instrumentów muzycznych), 
sznurki, namioty, plandeki (nie ratunkowe, ani jako pokrycia 
wózków dziecięcych), żagle, worki i torby do pakowania 
z tkanin, worki do transportu i przechowywania materiałów 
luzem, materiały do wyściełania i wypychania (z wyjątkiem 
gumy lub tworzyw sztucznych), sieci rybackie, hamaki, dru-
ty niemetalowe do pakowania lub wiązania, nici i przędza 
do celów włókienniczych, wełna uprzędzona, nici i przędza 
elastyczna lub z tworzyw sztucznych do użytku tekstylne-
go, tkaniny, materiały do tapicerki, bielizna pościelowa i do-
mowa, bielizna stołowa nie z papieru, prześcieradła, po-
szewki, narzuty na łóżka, bielizna kąpielowa (z wyjątkiem 
odzieży), tekstylne ręczniczki do twarzy i ręczniki, pokrycia 
ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, bielizna stołowa nie z papieru, ceraty 
(obrusy), tkaniny pościelowe w formie śpiworów, chusteczki 
tekstylne do zmywania makijażu, moskitiery, bielizna domo-
wa, etykiety z materiału tekstylnego, rolety tekstylne, chus-
teczki do nosa materiałów tekstylnych, odzież, paski, ręka-
wiczki (odzież), podwiązki, szelki, nakrycia głowy, obuwie, 
skarpetki, pończochy, rajstopy, obuwie z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego, pantofle, kapcie, kozaki, botki, wkładki 
do obuwia, obuwie plażowe, obuwie narciarskie, buty spor-
towe, czepki, kostiumy kąpielowe i spodenki kąpielowe, 
odzież sportowa (z wyjątkiem odzieży do nurkowania), ma-
ski do spania, artykuły pasmanteryjne (z wyjątkiem nici 
i przędzy), pasmanteria, galanteria, koronki i hafty, wstążki 
i szamerunek, guziki, haftki, szpilki i igły, zapięcia, kwiaty 
i owoce sztuczne, szpilki, haczyki i zamki do odzieży, zapię-
cia do ubrań, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, 
nie z metalu szlachetnego, ozdoby do włosów, wstążki 
do włosów i siatki do włosów, szpilki do włosów i spinki 
[wsuwki] do włosów, spinki [klamerki] do włosów, peruki, 
wisiorki, zawieszki, zamki błyskawiczne, sznurowadła 
do obuwia, sprzączki do obuwia, zapięcia do szelek, klamry 
do pasków, elastyczne wstążki, falbanki do odzieży (ozdoby 
koronkowe), łatki do przyprasowywania dla ozdoby lub na-
prawy artykułów tekstylnych (artykuły pasmanteryjne), pu-
dełka na przybory do szycia, dywany i chodniki, chodniczki, 
maty, linoleum, pokrycia podłogowe (wyjątkiem płytek 
i farb), dekoracje ścienne (nietekstylne), dywaniki samocho-
dowe, maty łazienkowe (dywaniki), maty gimnastyczne, 
maty anty poślizgowe, darń sztuczna, gry, zabawki, hulajno-
gi (zabawki), śmieszne gadżety, strzelające zabawki bożona-
rodzeniowe w kształcie cukierków, ozdoby choinkowe z wy-
jątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śmieszne 
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], 
maski zabawkowe, latawce, karty do gry, artykuły gimna-
styczne i sportowe (z wyjątkiem artykułów do pływania, 
odzieży, mat i obuwia), wędki do łowienia, żyłki do wędek, 
haczyki wędkarskie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych i artykuły 
gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, zabawki dla 
zwierząt domowych, automaty do gier na monety, gry 
i urządzenia do gier inne niż te przystosowane do użytku 
tylko z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrznymi wyświe-
tlaczami lub monitorami, mięso, ryby, drób i dziczyzna, eks-
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trakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i warzywa 
konserwowane, suszone, mrożone i gotowane, miąższ owo-
ców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, mięso, ryby, wa-
rzywa i owoce w puszkach, dżemy, marmolada, owoce go-
towane, galaretki, pyłki kwiatowe jako żywność, wyciągi 
z wodorostów do celów spożywczych, soja konserwowana 
spożywcza, proteiny spożywcze, wywar, bulion, gęste zupy, 
zupy, soki roślinne do gotowania, jaja, mleko, masło, śmieta-
na, jogurty, ser i inne produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze 
jadalne, preparaty do wyrobu bulionu, ziemniaczane chipsy, 
kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, prepa-
raty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, napoje 
na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, napary inne niż 
do celów leczniczych, cukier, słodziki naturalne, glukoza 
do celów spożywczych, ryż, tapioka, sago, makarony, kasza 
manna, mąka i preparaty zbożowe, suszone płatki zbóż, 
chleb, wyroby ciastkarskie, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, 
tarty, placki, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, me-
lasa, mleczko pszczele spożywcze inne niż do celów me-
dycznych, anyż, anyż gwiaździsty, ekstrakt słodu do celów 
spożywczych, aromaty inne niż olejki eteryczne, preparaty 
aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, ke-
czup, majonez, przyprawy, zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych, zioła do celów spo-
żywczych, przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane, lód, 
lody, kanapki, pizza, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, 
tabule, tortille, tacos, produkty rolne, ogrodnicze i leśne 
nie preparowane i nie konserwowane, ziarna (nasiona), darń 
naturalna, owoce i warzywa świeże, algi do spożycia przez 
ludzi, grzyby świeże, zioła ogrodowe świeże, skorupiaki, ikra 
rybia, nasiona, cebulki kwiatowe, drzewa, krzewy, rośliny 
i kwiaty naturalne, choinki, artykuły spożywcze i napoje dla 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód, przynęty dla wędkar-
stwa, zwierzęta żywe, piwo, woda mineralna i gazowana 
i inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemonia-
da, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy, soki 
warzywne (napoje), syropy do napojów, preparaty do spo-
rządzania napojów (z wyjątkiem tych wykonanych na bazie 
kawy i herbaty lub kakao i napojów na bazie mleka), pastylki 
i proszki do sporządzania napojów gazowanych, esencje 
do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania likie-
rów, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, aperitify, cydr, 
koktajle na bazie napojów alkoholowych, alkohol poprawia-
jący trawienie (likiery i alkohole wysokoprocentowe), bran-
dy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, 
tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, zapalniczki dla palaczy, 
cygarnice i papierośnice, kieszonkowe aparaty do samo-
dzielnego zwijania papierosów, filtry do papierosów, popiel-
niczki, gilotynki do cygar, bibułki papierosowe, fajki, przybo-
ry do czyszczenia fajek, 41 usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], nauczanie, zapewnianie szkoleń, kształcenie 
praktyczne [pokazy], szkolenia i edukacja w zakresie progra-
mowania, instalacji eksploatacji i konserwacji komputerów, 
telefonów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi rozrywko-
we, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wysta-
wy), usługi parków rozrywki, zajęcia sportowe, usługi klu-
bów zdrowia (sprawności fizycznej), udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sporto-
wych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], imprezy 
kulturalne, usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
usługi biblioteczne, przygotowanie materiałów do publika-
cji, przygotowanie do publikacji książek i czasopism on-line, 
dostarczanie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), usługi biblioteczne elektroniczne mające na celu 
dostarczanie informacji elektronicznych, informacji i danych 

audio lub wideo, gier i rozrywki, dostarczanie gier za po-
średnictwem sieci komputerowej, usługi kompozycji mu-
zycznych, produkcja przedstawień i filmów, wypożyczanie 
aparatury filmowej, filmów, magnetowidów, telewizorów, 
kaset wideo, nagrań fonograficznych, nagrań dźwiękowych, 
urządzeń audio, kamer, magnetowidów, odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, urządzeń do projekcji filmowej, apara-
tów kinematograficznych i akcesoriów, dekoracji do wido-
wisk i teatralnych, wypożyczanie sprzętu sportowego  
(z wyjątkiem pojazdów), podwodnego sprzętu do nurkowa-
nia, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub roz-
rywki, organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, 
kongresów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc na pokazy, wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi agencji dystrybu-
cji biletów (rozrywka), organizowanie loterii, informacje 
o wydarzeniach edukacyjnych lub rozrywkowych, świad-
czenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, fotografia, 
fotoreportaże, usługi świadczone przez reporterów, nagry-
wanie [filmowanie] na taśmach wideo, montaż taśm wideo, 
produkcja mikrofilmów, tłumaczenia, świadczenie usług 
w zakresie konferencji online, grup i forów dyskusyjnych, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na inter-
netowych stronach a mianowicie dostarczanie muzyki onli-
ne z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] na internetowych stronach (w formacie plików MP3) 
a mianowicie dostarczanie muzyki online (nie do pobrania) 
z stron internetowych w Internecie (pliki w formacie MP3).

(210) 468731 (220) 2017 03 13
(731) BRUK-BeT IP SOLaR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) BRUK-BeT SOLaR

(531) 03.02.01, 03.02.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne, monokrystaliczne 
i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży 
modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy de-
taliczne i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych 
pocztą oraz poprzez strony internetowe, usługi sprzedaży 
modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzysta-
niem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja, 
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.

(210) 468733 (220) 2017 03 13
(731) aSSeCO DaTa SySTeMS SPółKa aKCyjNa, gdynia
(540) SimplySign

(531) 27.05.01, 16.01.11, 03.07.19
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy reje-
strujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, nośniki 
danych, w tym magnetyczne, maszyny liczące, płyty (dys-
ki) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy kom-
puterowe w standardzie PCMCIa, modemy komputerowe 
zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia 
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i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostę-
pu do sieci komputerowych, w tym Internetu, urządzenia 
i elementy urządzeń do składania lub weryfikacji podpisu 
elektronicznego, urządzenia telekomunikacyjne, urządze-
nia telekomunikacyjne do składania lub weryfikacji podpisu 
elektronicznego, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do transmisji danych umożliwiające składanie lub wery-
fikację podpisu elektronicznego, karty pamięci z obszarem 
PKI, karty SIM z obszarem PKI, karty SIM służące do składa-
nia podpisu elektronicznego, oprogramowanie, oprogra-
mowanie służące do składania lub weryfikacji podpisów 
elektronicznych, oprogramowanie kryptograficzne, urzą-
dzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, trans-
misji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia 
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygna-
lizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporzą-
dzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, 
systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz 
rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych 
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbio-
rami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalno-
ści informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania 
informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, po-
średnictwa w zawieraniu umów kupna - sprzedaży poprzez 
telefon i Internet obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary 
i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub 
usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakre-
sie, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, 
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefak-
sowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: 
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komór-
kowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, 
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania 
systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu 
i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń 
przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub in-
nych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz trans-
mitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania 
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzysta-
niem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie składania 
i weryfikacji podpisu elektronicznego, usługi certyfikacyjne 
polegające na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, 
weryfikowaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów 
dla podpisu elektronicznego, obsługa klientów przy wyko-
rzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu 
on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych 
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego 
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umoż-
liwiające 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 bez-
przewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym 
Internetu, przekazywanie różnych informacji drogą elektro-
niczną przez Internet oraz przez inne sieci komputerowe, 
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwie-

niu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, 
umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów 
kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych 
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania ope-
racji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykony-
wania umów, informacja o powyższych usługach, 42 usłu-
gi certyfikacyjne potwierdzające elektroniczną tożsamość, 
gwarantujące niezaprzeczalność, wiarygodność oraz bez-
pieczeństwo przetwarzania i przesyłania dokumentów 
elektronicznych oraz ochrona danych bazująca na cyfro-
wych certyfikatach klucza publicznego, usługi znakowania 
czasem, potwierdzanie ważności podpisów elektronicz-
nych, weryfikacja statusu certyfikatów klucza publicznego 
związanych z podpisem elektronicznym, usługi analityczne 
i konsultingowe w dziedzinie bezpieczeństwa kompute-
rowego, autoryzacji obiektów (plików, osób, podmiotów 
oraz urządzeń) w sieciach teleinformatycznych, szyfrowania 
i systemów identyfikacyjnych, 45 weryfikacja tożsamości 
w powiązaniu z usługami uwierzytelniania (wydawanie cer-
tyfikatów, rejestracja, personalizacja).

(210) 468741 (220) 2017 03 13
(731) gMINa MIaSTa gDaŃSKa, gdańsk
(540) SOFa
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w za-
kresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, roz-
rywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, 
pokazów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni 
sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usłu-
gi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach 
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, 
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewi-
zyjnej i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostęp-
nianie filmów, materiałów audio i publikacji elektronicznych, 
usługi w zakresie kształcenia i edukacji.

(210) 468742 (220) 2017 03 13
(731) gMINa MIaSTa gDaŃSKa, gdańsk
(540) SOLIDaRITy OF aRTS FeSTIVaL
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w za-
kresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, roz-
rywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, 
pokazów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni 
sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usłu-
gi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach 
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, 
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewi-
zyjnej i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostęp-
nianie filmów, materiałów audio i publikacji elektronicznych, 
usługi w zakresie kształcenia i edukacji.

(210) 468743 (220) 2017 03 13
(731) gMINa MIaSTa gDaŃSKa, gdańsk
(540) FeSTIWaL SOLIDaRITy OF aRTS
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w za-
kresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, roz-
rywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, 
pokazów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni 
sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usłu-
gi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach 
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, 
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewi-
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zyjnej i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostęp-
nianie filmów, materiałów audio i publikacji elektronicznych, 
usługi w zakresie kształcenia i edukacji.

(210) 468744 (220) 2017 03 13
(731) gMINa MIaSTa gDaŃSKa, gdańsk
(540) SOLIDaRITy OF aRTS
(510), (511) 41 rozrywka, działalność kulturalna, usługi w za-
kresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, roz-
rywkowych, koncertów, przedstawień, spektakli, wystaw, 
pokazów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni 
sztucznych, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usłu-
gi w zakresie organizowania i obsługi kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów, usługi informacji o imprezach 
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, 
produkcja materiałów audio i wideo, usługi rozrywki telewi-
zyjnej i radiowej, impresariat, usługi wydawnicze, udostęp-
nianie filmów, materiałów audio i publikacji elektronicznych, 
usługi w zakresie kształcenia i edukacji.

(210) 468745 (220) 2017 03 13
(731) DPa Lebensmittelhandel gmbh, Berlin, De
(540) COCONaUT

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 29 oleje roślinne do celów 
spożywczych, mleko kokosowe, 30 cukier, 32 napoje 
bezalkoholowe.

(210) 468747 (220) 2017 03 13
(731) FOODCaRe SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUgO FReSh
(510), (511) 32 soki owocowe, warzywne, owocowo-wa-
rzywne, soki wieloowocowe, wielowarzywne, soki 100%, 
koncentraty spożywcze napojów instant, napoje owocowe, 
warzywne, wieloowocowe, wielowarzywne, nektary owoco-
we, syropy do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe.

(210) 468748 (220) 2017 03 13
(731) MeBLIK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Topole
(540) haPPy aNIMaLS
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy 
i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, 
łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, 
stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicero-
wane, gotowe elementy mebli, części, osprzęt i akcesoria 
do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 468750 (220) 2017 03 13
(731) SaL MULTIROTOR POWeRLINe STRINgINg SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) SaL MULTIROTOR POWeRLINe STRINgINg

(531) 18.05.05, 26.11.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie montażu lin wstępnych 
za pomocą bezzałogowych statków powietrznych w sek-
torze budownictwa elektroenergetycznego, budownictwo 
elektroenergetyczne, 39 wynajem statków powietrznych, 
42 pomiary geodezyjne.

(210) 468770 (220) 2017 03 13
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SMaKI ŚWIaTa

(531) 01.15.11, 26.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.03, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrak-
ty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, 
pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców mo-
rza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania 
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery 
owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty 
nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kuli-
narnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], 
sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski 
z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetycz-
ne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, bato-
ny i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania goto-
we zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produk-
ty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, 
orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, 
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadal-
ny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owoco-
we, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 
do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do pro-
dukcji napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino 
alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi 
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handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą 
mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, prze-
tworzonych produkty mięsne, past mięsnych, pasztetów, 
smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczów, 
ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owo-
ców morza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, 
w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek, 
dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sa-
łatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owo-
ców, przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek na bazie 
orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie 
tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogur-
towych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, 
produktów mlecznych, mleka kokosowego do celów kuli-
narnych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw 
i dodatków smakowych, kaparów, kawy, herbaty, kakao i na-
miastek tych towarów, mąki, syropów i melasy, octu, sosów 
[przypraw], sosów, pikantnych sosów, czatnej i past, pesto, 
zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożo-
wych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki 
i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych 
jogurtów i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żu-
cia, chleba, deserów gotowych, nugatu, chałwy, wyrobów 
cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego 
makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań goto-
wych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, 
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i na-
dzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich 
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów 
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów 
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, 
świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, 
słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych 
dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych 
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wód, 
soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów 
bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syro-
pów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów 
na bazie orzechów i soi. alkoholów wysokoprocentowych, 
cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), prepara-
tów do produkcji napojów alkoholowych, win, win musują-
cych, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów alko-
holowych, usługi dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośred-
nictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, 
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej.

(210) 468774 (220) 2017 03 13
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LITeRKI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.

(210) 468775 (220) 2017 03 13
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LITeRKI

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.

(210) 468793 (220) 2017 03 13
(731) haRLaND MaRTyNa, Warszawa
(540) FILMOTeRaPIa.PL

(531) 16.03.05, 16.03.11, 19.07.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edycja dru-
ków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów re-
klamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania 
czasopism, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, 
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za po-
średnictwem usług teletekstu, publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i reda-
gowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych online (nie do pobrania), publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multime-
dialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja recen-
zji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w posta-
ci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje 
multimedialne, publikowanie broszur, publikowanie, publi-
kowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicz-
nych, publikowanie czasopism internetowych, publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie elektronicznych 
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gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, pu-
blikowanie książek, czasopism, publikowanie książek eduka-
cyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
w systemie on-line, publikowanie książek i recenzji, publiko-
wanie książek instruktażowych, publikowanie książek, ma-
gazynów, almanachów i czasopism, publikowanie magazy-
nów konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów druko-
wanych dotyczących edukacji, publikowanie multimedialne 
magazynów, czasopism i gazet, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów, 
publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publi-
kowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji on-li-
ne, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], usługi 
pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi progra-
mów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi publika-
cji, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, usługi reporterskie, usługi w za-
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie 
audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie katalo-
gów, wydawanie prospektów, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, 
organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja 
seminariów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie 
ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych kon-
ferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie zjaz-
dów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach 
rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkolenio-
wych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, orga-
nizowanie zjazdów w celach biznesowych, prowadzenie 
konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prowadzenie 
seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkole-
niowych, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzi-
nie krytyki sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów 
na temat samoświadomości, prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, 
prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, przeprowa-
dzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowy-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji, produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, adapta-
cja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie pro-
dukcji filmów i muzyki, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń 

kinematograficznych, edycja nagrań audio, edycja nagrań 
wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja -), montaż fil-
mów, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, pre-
zentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radio-
wych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edu-
kacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów, 
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla tele-
wizji, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja fil-
mów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, 
produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja fil-
mów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kino-
wych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów wideo 
i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, pro-
dukcja muzyczna, produkcja nagrań audiowizualnych, pro-
dukcja prezentacji audiowizualnych, produkowanie filmów, 
projekcja filmów do celów technicznych, projekcja filmów 
do celów medycznych, projektory filmowe i akcesoria 
do nich (wypożyczanie -), przygotowywanie i realizacja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie pro-
gramów radiowych, realizacja filmów animowanych, realizacja 
filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach, 
realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fono-
graficznych, realizacja telewizyjnych programów rozrywko-
wych, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprze-
wodowych i online, usługi edukacyjne i instruktażowe, ana-
lizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, badania edukacyjne, coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie 
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, edukacja, kursy samoświadomości [szkole-
nia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie rozwo-
ju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwo-
ju, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy w zakresie 
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kur-
sy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie, nauczanie 
w zakresie zdrowia, opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja 
egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie warszta-
tów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów, organi-
zacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie festiwali 
do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyj-
nych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach 
dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie edu-
kacyjnych gnjp dyskusyjnych, nie online, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie 
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie imprez edukacyjnych, organi-
zowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongre-
sów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kur-
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sów wykorzystujących metody nauczania na odległość, or-
ganizowanie kursów wykorzystujących metody samokształ-
cenia, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organi-
zowanie programów szkoleniowych, organizowanie semi-
nariów, organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów, 
pokazy edukacyjne, produkcja i wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kurso-
wych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych wykładach, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, prowadze-
nie edukacyjnych programów wspierających dla pracowni-
ków służby zdrowia, prowadzenie edukacyjnych progra-
mów wspierających dla pacjentów, prowadzenie imprez 
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, pro-
wadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, pro-
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie 
zajęć, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, semina-
ria, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia 
nauczycieli, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w za-
kresie technik komunikacyjnych, trening osobisty [szkole-
nie], trening rozwoju osobistego, udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, udzielanie informacji 
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygo-
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją 
i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa doty-
czące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradz-
twa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne do-
tyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności 
komunikacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli i dzieci, usłu-
gi edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, 
usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczyn-
kowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne pla-
cówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi eduka-
cyjne świadczone przez wyższe uczelnie [akademie], usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły średnie wyższego poziomu, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, usługi eduka-
cyjne świadczone przez uniwersytety, usługi edukacyjne 
w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi edu-
kacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi 
edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyj-
ne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie na-
uczania aktorstwa, usługi edukacyjne w zakresie zapewnia-
nia kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie 
sztuki, usługi edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyjne 
związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi 
egzaminowania (edukacyjne), usługi instytutów edukacyj-
nych, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi 
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie kształcenia 
uniwersyteckiego, usługi w zakresie przygotowywania pro-
gramów nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, 
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty w celach edu-
kacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wypożycza-
nie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, 
wypożyczanie materiałów szkoleniowych, wyznaczanie 

standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szko-
leń, wyższe uczelnie [edukacja], zapewnianie edukacji, za-
pewnianie kursów dokształcających i doszkalających, za-
pewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkole-
niowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, za-
pewnianie szkoleń online, zapewnianie szkoleń za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, zapewnianie testów 
edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, 42 usługi na-
ukowe i technologiczne, badania dotyczące nauki, badania 
i analizy naukowe, badania naukowe, badania naukowe 
wspomagane komputerowo, doradztwo naukowe, doradz-
two w zakresie badań naukowych, opracowywanie metod 
testowych, publikowanie informacji naukowych, sporządza-
nie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie 
raportów naukowych, świadczenie usług badawczych, udo-
stępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji do-
tyczących badań naukowych, usługi badawcze, usługi ba-
dawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące nauki, 
usługi doradcze w zakresie nauki, usługi w zakresie badań 
naukowych, usługi w zakresie opracowywania metod testo-
wania, usługi w zakresie testów naukowych.

(210) 468794 (220) 2017 03 13
(731) MONSUN SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Camping MaRINa

(531) 01.01.05, 01.01.10, 18.03.02, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi dotyczące prowadzenia i przechowy-
wania łodzi i jachtów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
organizowanie wycieczek morskich, usługi w zakresie ra-
townictwa, rezerwacja transportu, spacerowe rejsy jachta-
mi, ściąganie jachtów i łodzi z mielizny, wypożyczanie łodzi 
i jachtów, usługi przystani jachtowej, 43 usługi w barach 
szybkiej obsługi, zakwaterowanie w apartamentach i dom-
kach turystycznych, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja kwater 
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, prowadzanie restauracji, usługi w zakresie pro-
wadzenia campingu i miejsc na polu namiotowym, usługi 
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypo-
życzanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 468797 (220) 2017 03 13
(731) gOBRaNDS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) #wiem z onet

(531) 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-
niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki ma-
gnetyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, 
urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, 
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sterujące programy komputerowe, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do reje-
stracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako 
moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopi-
sma, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, 
kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie, nalepki, mate-
riały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 
35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trze-
cich w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszuki-
wania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie 
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie 
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe 
usługi reklamowe, usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, 
w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowe-
go, sprzętu elektronicznego, programów komputerowych, 
usługi w zakresie sortowania danych w bazach kompu-
terowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materia-
łów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, 
próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie 
systematyzacji komputerowych baz danych, usługi w zakre-
sie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń 
elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji w plikach komputerowych, 38 usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie prze-
syłania informacji, połączenie ze światową siecią kompute-
rową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie 
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy 
komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii ko-
mórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do świa-
towej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w za-
kresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, 
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, 
usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi 
przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów 
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych 
lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-
line w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja 
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, orga-
nizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostar-
czanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, 
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów te-
lewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
dostarczania muzyki, video dźwięku i obrazu poprzez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowe-
go, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, es-
tradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub 
organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usłu-
gi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stro-
nami internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, usługi programowania 
komputerowego, usługi w zakresie administrowania siecio-
wymi stronami komputerowymi, usługi w zakresie analizy 
systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa 

w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie in-
stalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre-
sie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie 
aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w za-
kresie powielania oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie programowania, usługi w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania 
danych komputerowych, usługi w zakresie programowania 
komputerów, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki oraz 
Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie 
doradztwa w zakresie własności intelektualnej, usługi w za-
kresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi w za-
kresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie 
rejestracji domen internetowych.

(210) 468799 (220) 2017 03 13
(731) CIeĆWIeRZ SłaWOMIR TOMaSZ, gdynia
(540) aZaLa eLITe
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble łączo-
ne, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, 35 prowadzenie 
usług sprzedaży mebli - detalicznej i hurtowej, tradycyjnej 
i przez Internet, usługi dystrybucji mebli.

(210) 468806 (220) 2017 03 13
(731) BaLTON SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BIOSS LIM C
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszy-
wania stosowane w chirurgii, urządzenia, narzędzia i sprzęt 
medyczny oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku, 
stenty, protezy wewnątrznaczyniowe, katetery i zestawy 
do kaniulacji, katetery i zestawy do znieczuleń, akcesoria 
do anestezjologii, igły, dreny, sondy, przedłużacze, katetery 
i zestawy do drenażu dróg żółciowych, katetery do angio-
grafii, katetery do angioplastyki, stenty do angioplastyki 
wieńcowej i obwodowej, stenty samorozprężalne, prowad-
niki, introduktory, katetery, zestawy i akcesoria do dializy, 
katetery i zestawy do walwuloplastyki, katetery do em-
bolektomii, katetery, zestawy i akcesoria do urologii, kate-
tery, zestawy i akcesoria do ginekologii, katetery i cewniki 
wewnątrznaczyniowe, urządzenia, narzędzia, instrumenty 
i sprzęt medyczny, sprzęt medyczny jednorazowego użyt-
ku, katetery i stenty stosowane w chorobach żył, chorobach 
krążenia i niewydolności żylnej, katetery balonowe, balony 
wieńcowe, balony peryferyjne.

(210) 468822 (220) 2017 03 14
(731) POLSKIe RaDIO SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) radioprzyjaciel
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczenio-
we, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskiet-
ki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, 
kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządze-
nia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informa-
cji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 
16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, pla-
katy, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, na-
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klejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 
35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, 
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usłu-
gi w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych 
oraz w celach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie prze-
kazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy-
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszech-
niania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w za-
kresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festi-
wali z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię-
kowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie 
nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i te-
lewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje 
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje 
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi doty-
czące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura redak-
cyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotogra-
ficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących 
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usłu-
gi związane z programami meteorologicznymi polegające 
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu 
informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu in-
formacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(210) 468851 (220) 2017 03 14
(731) TOMZIK ZDZISłaW PRZeDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCyjNO-haNDLOWe aRgON, Starcza
(540) aRgON
(510), (511) 11 oświetlenie elektryczne, oświetlenie deko-
racyjne, lampy, żyrandole, światła punktowe do oświetle-
nia domowego, osprzęt do oświetlenia, oprawy, obudowy 
i osłony do oświetlenia.

(210) 468854 (220) 2017 03 14
(731) PRZeDSIĘBIORSTWO haNDLOWe a-T 

SPółKa aKCyjNa, Krotoszyn
(540) atat
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i internetowej artykułów elektrycznych, elektrotech-
nicznych, elektronicznych, oświetleniowych, chemicznych, 
farmaceutycznych i spożywczych.

(210) 468870 (220) 2017 03 14
(731) TRICO SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWO- 
-aKCyjNa, Poznań

(540) TaRaSy WILCZaK
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nierucho-
mościami, dzierżawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w kup-
nie, sprzedaży i najmie nieruchomości, gruntów, sponsoro-
wanie finansowe, wycena nieruchomości, doradztwo finan-

sowe, 37 usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia 
prac budowlano-montażowo-remontowych, prowadzenie 
nadzoru budowlanego, 42 wykonywanie projektów archi-
tektonicznych, budowlanych i technologicznych, dekorator-
stwa wnętrz, prowadzenie badań geologicznych i pomia-
rów gruntu, miernictwo, doradztwo w zakresie architektury, 
doradztwo w zakresie projektów budowlanych, w zakresie 
projektowania krajobrazów, wykonywanie ekspertyz inży-
nieryjnych, planowanie urbanistyczne, projektowanie wy-
stroju wnętrz, wykonywanie ekspertyz geologicznych.

(210) 468882 (220) 2017 03 15
(731) aDaMeK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) CIaSTeCZKa Z KRaKOWSKIej CUKIeRNI 1984

(531) 02.01.11, 08.01.09, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze takie jak: 
ciastka, ciasta, torty, lody, desery, słodycze.

(210) 468883 (220) 2017 03 15
(731) aDaMeK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) CIaSTeCZKa Z KRaKOWSKIej CUKIeRNI RĘCZNIe 

ROBIONe

(531) 02.01.11, 06.19.15, 08.01.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze takie jak: 
ciastka, ciasta, torty, lody, desery, słodycze.

(210) 468900 (220) 2017 03 15
(731) TRINh hUy haI aeROCeNTeR TRaVeL, Warszawa
(540) hẢI ÂU

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenie, doradztwo, informacja 
w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, mor-
skie, pośrednictwo ubezpieczeń, agencje celne, doradztwo, 
informacje, operacje, usługi finansowe, pośrednictwo gieł-
dowe, informacje bankowe, inwestycje kapitałowe, agen-
cje nieruchomości, operacje walutowe, wynajmowanie 
mieszkań, pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarzą-
dzanie majątkiem, nieruchomościami, 39 biura i agencje 
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turystyczne, organizowanie podróży, wycieczek, rezerwacja 
miejsc i biletów na podróż, rezerwacja wycieczek, transport 
pasażerski i towarowy, rezerwacja transportu, informacja 
o transporcie, zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie samo-
chodów, usługi kurierskie, magazynowanie, wynajmowanie 
magazynów, czarterowanie, spedycja, 43 rezerwacja noc-
legów i kwater, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi, domy turystyczne, hotele, motele, rezer-
wowanie, wynajmowanie hoteli, noclegów, usługi, zakwa-
terowanie na obozach wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, domy turystyczne, zakwaterowania 
hoteli, pensjonatów, wynajmowanie sal na posiedzenia, eks-
ploatacja terenów kempingowych.

(210) 468959 (220) 2016 08 05
(731) gIBeK KRZySZTOF, Opole
(540) Ś

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna 
wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wy-
twarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nie-
odnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
9 sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz 
z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, regulato-
ry energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne 
urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania energia, przepływomierze elektryczne, sze-
rokopasmowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia 
fazowego, urządzenia do pomiaru oporności, urządzenia 
do pomiaru rezystancji, urządzenia do testowania baterii, 
watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, 
liczniki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki 
prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki napięcia 
mierniki prądu, mierniki uniwersalne składane, sterowniki 
do falowników, reduktory [elektryczność], regulatory oświe-
tlenia, płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, 
podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody elektrolu-
minescencyjne [PLeD], panele do rozdziału energii elektrycz-
nej, panele dotykowe, panele sterownicze do kuchenek, 
panele światłowodowe, płytki ceramiczne zawierające ob-
wody drukowane, diody świecące [LeD], przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, 
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia 
z oświetleniem bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki 
fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fo-

towoltaiczne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu 
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia do kontroli elek-
trostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepięcio-
wej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania 
napięcia, urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], 
urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, apara-
tura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatu-
ra i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urzą-
dzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego 
ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], urzą-
dzenia do regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, urządzenia 
energetyczne sieci zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, 
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe z diodami 
elektroluminescencyjnymi [LeD], instalacje oświetleniowe, 
instalacje do lamp ulicznych, osprzęt oświetleniowy, opra-
wy oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy 
oświetleniowe, lampy na energię słoneczną, lampy do celów 
oświetleniowych, żarówki oświetleniowe LeD, urządzenia 
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescen-
cyjnymi (OLeD), urządzenia oświetleniowe LeD, 35 podwod-
ne lampy LeD, organizowanie pokazów handlowych, orga-
nizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalności owych dla klientów, 
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, 
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne 
online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, 
audyt przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie da-
nych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, 
skomputeryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie 
i przetwarzanie danych, odczyt mierników elektrycznych 
do celów wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, 
pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy rynkowe, 
gromadzenie i systematyzowanie informacji w kompu-
terowych bazach danych, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 37 budowa elektrowni 
wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, instalacja od-
gromników, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, instalacja urządzeń do kompensacji 
mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania ener-
gii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, 
instalowanie generatorów prądu, instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, konserwacja, naprawa i odno-
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wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, ser-
wis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż 
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa 
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa in-
stalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, usługi doradcze związa-
ne z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, 42 aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, badania, opracowywanie, pro-
jektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łań-
cuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie 
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób 
trzecich, pisanie programów komputerowych, programo-
wanie komputerowe dla branży energetycznej, programo-
wanie oprogramowania do importowania danych i zarzą-
dzania nimi, programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania 
do zarządzania energią, programowanie oprogramowania 
do zarządzania bazami danych, programowanie progra-
mów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do zarządzania energią, tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, usługi 
pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania 
programów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi 
inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, 
pomiary inżynieryjne, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, projektowanie systemów elektronicznych, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie 
systemów oświetleniowych, projektowanie systemów 
pomiarowych.

(210) 468967 (220) 2017 03 16
(731) aZaMODa SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) Reneé ThINgS aBOUT Me

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież go-
towa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrza-
ne z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety 
pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony 
przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, 
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien-
ki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, 
spodnie, spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, ma-
rynarki, garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, 
paski do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, 
buty sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty 
sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, 
obuwie na polowania, śniegowce, sandały, sandały drew-
niaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki fu-
trzane, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apasz-
ki, kominiarki, rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, marketing interneto-

wy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 468971 (220) 2017 03 17
(731) BROOKVeNT POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie
(540) aquvent hy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne metalowe do monto-
wania w oknach, 11 instalacje i urządzenia wentylacyjne, 
wyciągi wentylacyjne, terminale wentylacyjne, nawiew-
niki powietrza, wywietrzniki powietrza, instalacje i urzą-
dzenia do klimatyzacji i oczyszczania powietrza, części 
i akcesoria do w/w towarów zawarte w tej klasie, 20 kratki 
wentylacyjne niemetalowe do montowania w oknach, 
kratki wywiewne niemetalowe do montowania w oknach, 
37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy instalacji 
i urządzeń do wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, usługi doradztwa, konsultacji i informacji w za-
kresie instalacji i urządzeń do wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza.

(210) 468983 (220) 2017 03 17
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe PReSTIge The MaN gRey

(531) 25.05.02, 25.07.07, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie. płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody 
zapachowe.
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(210) 468984 (220) 2017 03 17
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe PReSTIge The MaN FReSh

(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.07, 25.07.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 468987 (220) 2017 03 17
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe lifestyle LOOK of woman violet

(531) 19.03.03, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie. płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust. puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 468988 (220) 2017 03 17
(731) La RIVe SPółKa aKCyjNa, grudziądz
(540) La RIVe lifestyle LOOK of woman pastel

(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po gole-
niu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, 
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy ko-
smetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-
raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetycz-
ne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki 
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody 
zapachowe.

(210) 468995 (220) 2017 03 17
(731) BUyOUT INVeST SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, gdańsk
(540) BIT LOgISTICS

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podró-
ży i wycieczek, transport pasażerski, transport towarów 
i przesyłek, usługi związane z informacją dotyczącą podróży 
lub transportu towarów przez biura pośrednictwa i agen-
cje turystyczne, usługi związane z informacją o taryfach, 
rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi związane 
z organizowaniem turystyki, wynajem i dzierżawa środków 
transportu oraz usługi związane z wynajmem i dzierżawą 
środków transportu.

(210) 469048 (220) 2017 03 17
(731) FORTUNa ONLINe ZaKłaDy BUKMaCheRSKIe 

SPółKa Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) WIRTUaLNe SPORTy



52 BIULeTyN  URZĘDU  PaTeNTOWegO Nr  ZT23/2017

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność 
związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż pro-
gramów telewizyjnych.

(210) 469049 (220) 2017 03 17
(731) FORTUNa ONLINe ZaKłaDy BUKMaCheRSKIe 

SPółKa Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) WIRTUaLNe SPORTy
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność 
związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż pro-
gramów telewizyjnych.

(210) 469050 (220) 2017 03 17
(731) FORTUNa ONLINe ZaKłaDy BUKMaCheRSKIe 

SPółKa Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) WIRTUaLNe SPORTy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność 
związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż pro-
gramów telewizyjnych.

(210) 469051 (220) 2017 03 17
(731) FORTUNa ONLINe ZaKłaDy BUKMaCheRSKIe 

SPółKa Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Cieszyn

(540) WIRTUaLNe SPORTy

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hazardowe on-line, hazard, działalność 
związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż pro-
gramów telewizyjnych.

(210) 469071 (220) 2017 03 20
(731) INTeRaCTIVe BOaRD gaMeS SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Białystok
(540) board station

(531) 21.01.09, 15.09.10, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, komputery i sprzęt kom-
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowa-
nie, mobilne aplikacje, interaktywne systemy komputerowe, 
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia audiowizualne 
i fotograficzne, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych 
i komunikacji danych, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, oprogramowanie gier, programy do gier elektronicz-
nych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, interak-
tywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, 
oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki 
interaktywnej, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania ob-
razu, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, tworze-
nie oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro-
gramowania sprzętowego, opracowywanie interaktywnego 
oprogramowania multimedialnego, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, opracowywanie sprzętu kompute-
rowego do gier komputerowych.

(210) 469082 (220) 2017 03 20
(731) haSCO TM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Wrocław

(540) Furaginum hasco haSCO-LeK hL

(531) 03.11.01, 24.03.07, 26.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni-
cze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, su-
plementy diety, leki dla ludzi, wyroby medyczne w postaci 
kapsułek, wyroby medyczne w postaci kremów i żeli, wyro-
by medyczne w postaci maści i kremów, wyroby medyczne 
w postaci płynów, kropli, syropów i zawiesin, wyroby me-
dyczne w postaci proszków, wyroby medyczne w postaci 
tabletek i czopków.

(210) 469085 (220) 2017 03 19
(731) gMINNa MLeCZaRNIa W PIeRZChNICy SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Pierzchnianka

(540) Masło ekstra z Pierzchnicy
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(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 masło, krem na bazie masła, masło czosn-
kowe, masło glee, masło mieszane, masło z ziołami, masło 
z przyprawami, masło czosnkowe, masło z niską zawartością 
tłuszczu, masło klarowane, masło roślinne.

(210) 469086 (220) 2017 03 19
(731) gMINNa MLeCZaRNIa W PIeRZChNICy SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Pierzchnianka

(540) Twaróg z Pierzchnicy

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty serowarskie, biały miękki ser twarogo-
wy, biały ser, dipy serowe na bazie produktów mlecznych, dipy 
serowe, fondue serowe, paluszki serowe, pasty serowe do sma-
rowania, przetwory twarożkowe, przetworzony ser, schłodzone 
desery serowe, ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości 
tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, 
ser w proszku, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z zio-
łami, ser śmietankowy, substytuty serów, twaróg.

(210) 469113 (220) 2017 03 20
(731) SPaRTaN CLeaNeR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Katowice
(540) Königliche Wäsche

(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do prania i czyszczenia, płyny i żele 
do prania tkanin, płyny do płukania tkanin, proszki do pra-
nia, mydła, wybielacze stosowane w pralnictwie, szampony, 
środki do szorowania, środki do zmiękczania tkanin, wyroby 
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki.

(210) 469150 (220) 2017 03 21
(731) FaBRyKa CUKIeRNICZa KOPeRNIK 

SPółKa aKCyjNa, Toruń
(540) KOPeRNIK TORUŃ od 1763 Serduszka Toruńskie 

LegeNDaRNy SMaK W CZeKOLaDZIe jeSZCZe 
DeLIKaTNIejSZe CIaSTO

(531) 01.13.01, 02.01.03, 06.07.04, 07.01.01, 08.01.09, 24.03.01, 
25.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

(210) 469151 (220) 2017 03 21
(731) FaBRyKa CUKIeRNICZa KOPeRNIK 

SPółKa aKCyjNa, Toruń
(540) KOPeRNIK TORUŃ od 1763 Serduszka 

Toruńskie LegeNDaRNy SMaK LUKROWaNe 
NIePOWTaRZaLNa receptura! jeSZCZe 
DeLIKaTNIejSZe CIaSTO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 02.01.01, 02.01.03, 07.01.01, 
07.01.03, 06.07.04, 07.05.25

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.

(210) 469166 (220) 2017 03 21
(731) TIMaC agRO POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Niepruszewo
(540) aKTyWNe ODŻyWIaNIe ROŚLIN I gLeBy

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.14, 05.03.15, 13.01.17, 
14.01.10, 15.09.10

(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa, leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
nawozy użyźniające glebę, biologiczne preparaty do celów 
innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do na-
wożenia gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin, kul-
tury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmami inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, podłoża dla 
upraw bezgruntowych dla rolnictwa, preparaty regulujące 
wzrost roślin, ziemia do upraw, 16 afisze, plakaty, broszury, 
materiały drukowane, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, 
komiksy, książki, nalepki, naklejki, zakładki do książek, ulot-
ki, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [pró-
bek, druków, prospektów, broszur, organizowanie wystaw 
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w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 organi-
zowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych, publikowanie ksią-
żek, czasopism, broszur, tekstów innych niż reklamowe.

(210) 469178 (220) 2017 03 21
(731) BaKOMa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SONaTa
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na ba-
zie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, 
śmietana, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrob-
nione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone 
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe 
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owo-
cowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mro-
żone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, 
desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne 
i owocowe, orzechy przetworzone, przetworzone pestki 
słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze 
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery 
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, 
przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, 
wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, bisz-
kopty, wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekolado-
we, lodowe, musy deserowe, cukierki, słodycze nielecznicze 
wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki, słodycze 
miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki 
[słodycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, 
desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, desery 
na bazie kakao, desery na bazie kawy, pralinki, czekoladki, 
trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kremy czekoladowe, 
polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, 
miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje 
owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, na-
poje mrożone na bazie owoców, syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], syropy do napojów.

(210) 469179 (220) 2017 03 21
(731) BaKOMa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BaKOMa SONaTa
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na ba-
zie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, 
śmietana, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrob-
nione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone 
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe 
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owo-
cowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mro-
żone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, 
desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne 
i owocowe, orzechy przetworzone, przetworzone pestki 
słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze 
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery 
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, 
przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, 
wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, bisz-
kopty, wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekolado-
we, lodowe, musy deserowe, cukierki, słodycze nielecznicze 
wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki, słodycze 

miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki 
[słodycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, 
desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, desery 
na bazie kakao, desery na bazie kawy, pralinki, czekoladki, 
trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kremy czekoladowe, 
polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, 
miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje 
owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, na-
poje mrożone na bazie owoców, syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], syropy do napojów.

(210) 469180 (220) 2017 03 21
(731) BaKOMa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sonata

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na ba-
zie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, 
śmietana, produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrob-
nione, sery żółte, masło, dania i desery gotowe, mrożone 
i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe 
desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owo-
cowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, mro-
żone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, 
desery jogurtowe z owocami, chrupki i chipsy warzywne 
i owocowe, orzechy przetworzone, przetworzone pestki 
słonecznika i dyni, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze 
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery 
w postaci batonów, pieczywo cukiernicze, batony zbożowe, 
przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, 
wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, bisz-
kopty, wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekolado-
we, lodowe, musy deserowe, cukierki, słodycze nielecznicze 
wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki, słodycze 
miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki 
[słodycze], żelki, guma do żucia, chałwa, desery z muesli, 
desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, desery 
na bazie kakao, desery na bazie kawy, pralinki, czekoladki, 
trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kremy czekoladowe, 
polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, 
miód, syropy smakowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje 
owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, na-
poje mrożone na bazie owoców, syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], syropy do napojów.

(210) 469230 (220) 2017 03 22
(731) RUNCOLORS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa
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(540) Run colors

(531) 09.01.07, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtow-
ni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży 
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji 
następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
odzież damska, odzież męska, odzież codzienna, odzież 
sportowa, odzież rekreacyjna, obuwie dla kobiet, obu-
wie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie rekreacyj-
ne, obuwie sportowe, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,  
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], podkoszulki 
sportowe, bluzy sportowe, koszule, koszule sportowe, 
kurtki, kurtki sportowe, wiatrówki, spodnie, spodnie spor-
towe, krótkie spodnie, szorty sportowe, skarpetki, bielizna 
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, paski [odzież], czap-
ki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, czapki sportowe, 
plecaki, plecaki sportowe, torby, portfele, etui na karty 
[portfele], torby sportowe, torby na zakupy, preparaty 
do czyszczenia i polerowania butów, pasty i kremy do bu-
tów, sznurowadła do obuwia, okulary, okulary przeciwsło-
neczne, futerały na telefony, obudowy wymienne do tele-
fonów komórkowych.

(210) 469232 (220) 2017 03 22
(731) ePee POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Zaczepne Buźki B Buddieez

(531) 04.03.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 bransoletki, 28 zabawki.

(210) 469236 (220) 2017 03 22
(731) PaSIeRBSKa MałgORZaTa, Radomia
(540) We LOVe BeDS

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, łóżka i stelaże, poduszki, materace 
łóżkowe, materace łóżkowe o warstwowej konstrukcji, za-
główki, poduszki, szafki nocne, wyposażenie sypialni w for-
mie mebli, podkładki pod materace, wałki jako poduszki 
w kształcie walca, skrzynie, kufry, pufy, sofy, szafy, szafki, 
szuflady, taborety, toaletki, wałki jako poszewki w kształcie 
walca, wieszaki do odzieży, 24 tekstylia i wyroby włókienni-
cze a zwłaszcza koce, kołderki, kołdry, kołdry pikowane, na-
rzutki na łóżka, bielizna pościelowa, zasłony, kapy na łóżka, 
kapy, kołderki do przykrywania nóg, pledy podróżne, po-
krowce na poduszki, podszewki na poduszki, firany, zasłony, 
35  usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży 
wysyłkowej i internetowej, agencje importowo - eksporto-
we, agencje informacji handlowej w zakresie kompletnego 
wyposażenia sypialni.

(210) 469237 (220) 2017 03 22
(731) ePee POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Szczecin
(540) aquaLandia Ocean Przyjaźni

(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.01.05, 01.01.09, 26.13.01, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 28 zabawki, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 469240 (220) 2017 03 22
(731) WSZOła ZDZISłaW FIRMa haNDLOWa TRaNSBUD-

-WULKaN, Preczów
(540) TRaNSBUD WULKaN WSZOła
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.01, 15.01.17, 26.03.01, 26.03.07
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszy-
wa do pokryć nawierzchni drogowych, kamień budowlany, 
tłuczeń, piasek, żwir, kruszywa budowlane, konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż w su-
rowców mineralnych, materiałów budowlanych, materiałów 
do budowy dróg, sprzedaż maszyn, urządzeń i sprzętu 
technicznego, pojazdów mechanicznych, usługi marketin-
gowe, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż produktów 
z odzysku odpadów, recyklingu wytworzonych w procesie 
przetwarzania i wytwarzania, 36 pośrednictwo w sprzedaży 
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, agencje nieruchomości, sprzedaż nierucho-
mości, 37 usługi budowlano-remontowe, roboty ziemne, re-
kultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych 
w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, 
wydobycie kruszyw budowlanych, modernizacje, remon-
ty, naprawy, przeglądy, konserwacje i serwis maszyn, urzą-
dzeń przemysłowych i ochrony środowiska, budownictwo 
mieszkaniowe i przemysłowe, wynajem sprzętu dla budow-
nictwa, drogownictwa, wynajem młotów hydraulicznych, 
szczęk do kruszenia do betonu, doradztwo budowlane, 
doradztwo w drogownictwie, 39 usługi transportowe i spe-
dycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwer-
salnymi i specjalistycznymi, składowanie, magazynowanie, 
przechowywanie, przeładunek, usługi w zakresie odbioru, 
transportu i składowania odpadów przemysłowych i złomu, 
wypożyczanie pojazdów mechanicznych, wynajem zamia-
tarek, traktorów, solarek, piaskarek z pługiem, rozściełaczy 
do asfaltu, walców wibracyjnych kruszarek, przesiewaczy, 
40 usługi w zakresie utylizacji, rekultywacji oraz pozosta-
łej działalności związanej z gospodarką odpadami w tym 
odzysk odpadów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie 
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, do-
radztwo w zakresie rekultywacji oraz utylizacji odpadów, 
42 projektowanie górniczych robót odkrywkowych, robót 
ziemnych i rekultywacyjnych, prace naukowo-techniczne, 
badania techniczne w zakresie gospodarczego wykorzy-
stania ubocznych produktów spalania z energetyki, rekulty-
wacji i ochrony środowiska, doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, projektowanie obiektów budownictwa miesz-
kaniowego i przemysłowego.

(210) 469254 (220) 2017 03 22
(731) SPaCe FaCTORy SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa

(540) SpaceFactory design construction advisory 

(531) 26.13.25, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, wyceny handlowe, 36 zarzą-
dzanie nieruchomością, wycena nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo, usługi 
doradztwa budowlanego, nadzór budowlany, konsultacje 
budowlane, czyszczenie budynków od wewnątrz, czysz-
czenie budynków od zewnątrz, budowa fabryk, budowa 
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budowlane, usłu-

gi doradcze w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, badania techniczne, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 469263 (220) 2017 03 22
(731) CIRCLe K POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LPg Supragas

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospo-
darczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż pa-
liwa, autogazu.

(210) 469271 (220) 2017 03 22
(731) POCZTOWe TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ 

WZajeMNyCh, Warszawa
(540) UBeZPIeCZeNIa Majątkowe

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowa-
nie kampanii promocyjnych, marketing, public relations, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych 
i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsoro-
wanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy 
korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpo-
wszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych 
z zakresu ubezpieczeń za pośrednictwem portalu inter-
netowego, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, 
wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, 36 usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowych, 
administrowanie w zakresie ubezpieczeń, administro-
wanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie 
roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie sys-
temami ubezpieczenia grupowego, badania w zakresie 
ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
informacje ubezpieczeniowe i finansowe dostarczane 
za pośrednictwem komputerowych baz danych i środ-
ków elektronicznych, wyceny ubezpieczeń, komputerowe 
przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, ubezpie-
czenia kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych 
na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych, 
ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia hi-
poteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, ubez-
pieczenia rolno - hodowlane i majątkowe, ubezpieczenia 
od przewozów rolno - spożywczych w imporcie i expor-
cie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia działalno-
ści gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób 
trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia termi-
nów i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne 
związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpiecze-
nie od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka finanso-
wego, usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kre-
dytowymi, 41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego 
rodzaju kursów i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i ko-
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respondencyjnych oraz publikowanie książek i tekstów 
innych niż reklamowe w sprawach związanych z ubez-
pieczeniami, 45 usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne 
i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z roszcze-
niami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wspar-
cia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych.

(210) 469272 (220) 2017 03 22
(731) łUKaSZyK SZyMON, Katowice
(540) SPaRK
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi 
inżynierskie, usługi projektowania, usługi architektoniczne, 
przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i roz-
wój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 469274 (220) 2017 03 22
(731) yaSUMI SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Kalisz

(540) yaSUMI
(510), (511) 5 probiotyki, suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy żywnościowe, 
suplementy białkowe, przeciwutleniające suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe, wita-
miny i preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
suplementy diety zawierające alginiany i wodorosty, spiruli-
na, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
tran, napoje z środkami dietetycznymi, suplementy odżyw-
cze składające się z ekstraktów z grzybów, herbata lecznicza, 
herbata ziołowa, herbata z ziół do celów leczniczych, die-
tetyczne napary do celów medycznych, sztuczna herbata 
(do użytku leczniczego), herbata odchudzająca do celów 
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczne dodatki do żywności, 30 herbata, herbata biała, 
zielona i czarna, herbata earl grey, japońska zielona herbata, 
herbata owocowa, jaśminowa, lipowa, herbata ze sproszko-
wanych wodorostów, napoje na bazie herbaty, muesli, ba-
toniki muesli, batony zbożowe, chipsy zbożowe, wyroby pie-
karnicze, wyroby piekarnicze bezglutenowe, ciastka owsiane, 
ciastka ryżowe, herbatniki, czekolada, miód, propolis i inne 
spożywcze produkty pszczelarskie, przyprawy, przyprawy 
ziołowe, czosnek mielony.

(210) 469290 (220) 2017 03 23
(731) TRaFISTeL-SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Bielawa
(540) TRaFILUX
(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 
35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elek-
trycznych jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, organizowanie i współudział w tar-
gach handlowych.

(210) 469294 (220) 2017 03 23
(731) SUSZCZyŃSKI-RODRIgUeZ KONRaD, Kraków
(540) BeVeRage CITy

(531) 07.01.08, 07.01.24, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, 
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktaj-
le bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty 
do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholo-
we napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo 
słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji 
napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki 
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, 
syropy do napojów, winogrona- moszcz, niesfermentowa-
ny, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji 
wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania 
wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, 
woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkoho-
le wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), 
alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowa-
ne napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholo-
we inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe 
zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające -), 
whisky, wino, wódka.

(210) 469295 (220) 2017 03 23
(731) CaFe SILeSIa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Tarnowskie góry
(540) Café SILeSIa
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(531) 27.05.01
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, ce-
ramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, 
dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżan-
ki i kubki, filtry do kawy nieelektryczne, kafeterki, kapsułki 
na kawę do ponownego napełniania, kubki do kawy, kubki 
papierowe, kubki do napojów, miarki do kawy, mieszadeł-
ka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne zaparzacze 
do kawy z tłokiem, pojemniki do użytku domowego lub 
kuchennego, przybory kuchenne, serwisy do kawy, spie-
niacze do mleka nieelektryczne, szklanki, kieliszki, naczynia 
do picia i akcesoria barowe, termoizolacyjne pojemniki i tor-
by na żywność lub napoje, termosy, 30 kawa, kawa [palo-
na, w proszku, granulowana lub w napojach], koncentraty 
kawy, kawa mielona, kawa niepalona, ziarna kawy, mrożona 
kawa, esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe, 
mieszanki kawowe, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, 
torebki z kawą, kapsułki z kawą, napoje na bazie kawy, na-
poje mrożone na bazie kawy, czekolada, espresso, herbata, 
kakao, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzeda-
ży wysyłkowej, usługi handlu online - wszystkie związane 
ze sprzedażą towarów, takich jak kawa, herbata, czekolada 
i napoje na bazie kakao, preparaty do wytwarzania powyż-
szych towarów, naczynia, wyroby porcelanowe, porcela-
na, ceramika, zastawa stołowa i wyroby szklane, ekspresy 
do kawy, zaparzacze, dzbanki do kawy oraz akcesoria ka-
wowe i barowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy 
kawy do biur [dostawa napojów], dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek.

(210) 469297 (220) 2017 03 23
(731) ŚWIDeRSKI IReNeUSZ ZeTTa, gdańsk
(540) ZeTTa

(531) 19.13.21, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne.

(210) 469307 (220) 2017 03 23
(731) CROSS MeDIa PR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Cross Media PR
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 469336 (220) 2017 03 23
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) LaNNa
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makija-
żu, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, waci-
ki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
16 chusteczki do nosa papierowe, chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, papier, papier higieniczny, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe.

(210) 469337 (220) 2017 03 23
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) ChRUPóWKI
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, 
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, krążki z cebuli, orzechy 
aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, 
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne prze-
tworzone, 30 batony zbożowo, bułeczki słodkie, chałwa, 
chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pie-
czenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukierki 
miętowe, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, 
herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, krakersy, ma-
karoniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli, orzechy 
w czekoladzie, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, po-
madki jako cukierki, pralinki, ptifurki jako ciasteczka, suchary, 
tarty z owocami, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 469340 (220) 2017 03 23
(731) CZaPNIK RaFał RaV, Biała Rawska
(540) RaV

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
sportowa, odzież damska, młodzieżowa, męska, wyroby 
pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, 35 usługi pro-
wadzenia sklepu detalicznego, sklepu wysyłkowego i skle-
pu internetowego: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
sportowa, odzież damska, młodzieżowa, męska, wyroby 
pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, skóra i imitacje 
skóry, odzież skórzana, wyroby ze skóry i imitacji skóry, wali-
zy, torby, torby na sprzęt sportowy, walizy i torby podróżne, 
parasole, laski, wyroby rymarskie.

(210) 469364 (220) 2017 03 23
(731) aIC SPółKa aKCyjNa, gdynia
(540) aic

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, mate-
riały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, przenośne 
struktury metalowe, zbiorniki metalowe, 7 spawarki elek-
tryczne, urządzenia do spawania laserowego, palniki spa-
walnicze, spawarki gazowe, palniki gazowe do lutowania, 
9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrze-
waniem, moduły fotowoltaiczne, komputerowe programy 
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operacyjne, programy systemów operacyjnych, programy 
sterujące komputerowe, nagrane, narzędzia do opracowy-
wania oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, sprzęt 
komputerowy, 11 palniki, bojlery, podgrzewacze, instalacje 
grzewcze, elementy grzejne, grzejniki do wody opalane ga-
zem, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrze-
wania, bojlery do instalacji grzewczych, instalacje do ogrze-
wania wodnego, wentylatory do użytku przemysłowego, 
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, piece 
słoneczne, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, prze-
wody giętkie niemetalowe, pierścienie wodoszczelne do rur 
wodno - kanalizacyjnych, przewody rurowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, osłony izolacyjne do przemysłowych 
przewodów rurowych, pierścienie gumowe do uszczelnia-
nia połączeń rur, materiały wyścielające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, 37 montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, 42 opracowywanie 
produktów, testowanie i ocena materiałów, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, programowanie kom-
puterów, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie opro-
gramowania, wzornictwo przemysłowe.

(210) 469383 (220) 2017 03 23
(731) SĄSIaDeK DaWID a&D CaRLa, Zielonka
(540) a & D CaRLa collection

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież damska i męska, obuwie damskie 
i męskie.

(210) 469400 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) caribbean beach
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku   w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469402 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril caribbean beach
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku   w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469403 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bakery fruits
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469404 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril bakery fruits
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469406 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mountain river
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469407 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril mountain river
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszcze-
nia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury, 5 preparaty 
do odświeżania powietrza.

(210) 469409 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril sweet memories
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki 
do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, mebli oraz armatury.

(210) 469411 (220) 2017 03 23
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SUPeR 5 WaRZyWNO-OWOCOWa

(531) 05.07.24, 02.09.01, 05.09.24, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, mrożone owo-
ce i warzywa, mrożone gotowe posiłki składające się głów-
nie z warzyw, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, sałatki gotowe, przekąski z owoców, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, desery 
owocowe, zupy i wywary, 31 świeże owoce, warzywa, orze-
chy i zioła.

(210) 469412 (220) 2017 03 23
(731) BZK TM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORgaNIC VODKa hIgh QUaLITy gRaIN SeLeCTION 

gWaRaNCja jaKOŚCI gUaRaNTee OF QUaLITy 
NaTURaL INgReDIeNTS

(531) 24.03.01, 26.04.02, 26.11.03, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.

(210) 469420 (220) 2017 03 24
(731) gNIaZDOWSKI MaRCIN aLTRaNS, Kartuzy
(540) SaLMON&MORe łOSOŚ WĘDZONy Z MagNeZeM 

Mg aLMaR KINg OF SaLMON

(531) 24.17.15, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.

(210) 469426 (220) 2017 03 24
(731) hOLDINg LIWa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) Delikatesy 13

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej 
świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycz-
nym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, 
obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosme-
tyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 
41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, 
konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usłu-
gi siłowni, usługi klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi 
w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól 
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, 
kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.

(210) 469427 (220) 2017 03 24
(731) hOLDINg LIWa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) Concept 13 ReSTaURaCja

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej 
świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycz-
nym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, 
obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosme-
tyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 
41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, 
konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usłu-
gi siłowni, usługi klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi 
w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól 
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, 
kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.



61 BIULeTyN  URZĘDU  PaTeNTOWegO Nr  ZT23/2017

(210) 469429 (220) 2017 03 24
(731) hOLDINg LIWa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) concept 13

(531) 26.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej 
świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycz-
nym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, 
obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosme-
tyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 
41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, 
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, 
konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usłu-
gi siłowni, usługi klubów i dyskotek, 43 usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi 
w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól 
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, 
kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usłu-
gi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych.

(210) 469431 (220) 2017 03 24
(731) gNIaZDOWSKI MaRCIN aLTRaNS, Kartuzy
(540) aLMaR KINg OF SaLMON SaLMON & MORe 

łOSOŚ WĘDZONy Z WITaMINaMI ae

(531) 25.01.15, 17.02.01, 01.15.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.

(210) 469453 (220) 2017 03 24
(731) MIChaLSKI RaDOSłaW, Warszawa
(540) simple media

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi agen-
cji public relations, usługi w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, 
radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej oraz 
reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla 
urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne 
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie tworzenia, 
aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów re-
klamowych i marketingowych przy zastosowaniu środków 
elektronicznych i tradycyjnych, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, 
ulotek, katalogów, druków, prospektów i broszur, usługi 
w zakresie produkcji filmów reklamowych, usługi w zakresie 
tworzenia, edycji i publikacji tekstów reklamowych I marke-
tingowych, usługi w zakresie tworzenia, edycji i publikacji 
tekstów sponsorowanych, usługi w zakresie rozpowszech-
nienia ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie wynajmu 
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu cza-
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia loterii, zawodów 
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usłu-
gi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw, 
pokazów i prezentacji towarów w celach handlowych, re-
klamowych i promocyjnych, usługi w zakresie planowania, 
organizowania i realizacji strategii marketingowych i kam-
panii reklamowych, usługi w zakresie badań w dziedzinie 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań mar-
ketingowych i rynkowych, usługi w zakresie analiz rynko-
wych i analiz kosztów, usługi w zakresie rynkowych badań 
statystycznych, usługi agencji informacji handlowej, usługi 
wywiadowni gospodarczych, usługi w zakresie zarządzania 
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie 
przetwarzania danych przy wykorzystaniu systemów in-
formatycznych, usługi w zakresie systematyzacji danych 
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie kom-
puterowego zarządzania plikami, usługi w zakresie sorto-
wania danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwanie da-
nych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie 
prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 469454 (220) 2017 03 24
(731) POCZTOWe TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ Na 

ŻyCIe SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) UBeZPIeCZeNIa na Życie

(531) 02.07.12, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, rekla-
ma billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc 
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, 
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uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnia-
nie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu 
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz 
udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usłu-
gi w zakresie agencji ubezpieczeniowych, administrowanie 
w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami ubez-
pieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpie-
czeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia 
grupowego, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczenio-
we i finansowe dostarczane za pośrednictwem kompu-
terowych baz danych i środków elektronicznych, wyceny 
ubezpieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubez-
pieczeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych oraz 
reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, ubez-
pieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, 
ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubezpiecze-
nia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie i ekspor-
cie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia działalności 
gospodarczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawo-
dowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, 
ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów 
realizacji, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowią-
zaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie od straty dokumen-
tów, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi ubezpiecze-
niowe związane z kartami kredytowymi, 41 organizowanie 
i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń zarówno 
stacjonarnych jak i korespondencyjnych oraz publikowanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe w sprawach zwią-
zanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady 
prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji zwią-
zanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, usługi dochodzeniowe związane z rosz-
czeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, usługi wspar-
cia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych.

(210) 469455 (220) 2017 03 24
(731) POCZTOWe TOWaRZySTWO UBeZPIeCZeŃ Na 

ŻyCIe SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) UBeZPIeCZeNIa na Życie

(531) 02.09.01, 02.07.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
analizy i badania rynku, opracowywanie i organizowanie 
kampanii promocyjnych, marketing, public relations, rekla-
ma billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc 
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklamy korespon-
dencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnia-
nie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu 
ubezpieczeń za pośrednictwem portalu internetowego, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz 
udostępnianie ich osobom zainteresowanym, wywiad go-
spodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usłu-
gi w zakresie agencji ubezpieczeniowych, administrowanie 
w zakresie ubezpieczeń, administrowanie planami ubez-
pieczeniowymi, administrowanie roszczeniami ubezpie-

czeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia 
grupowego, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, informacje ubezpieczeniowe 
i finansowe dostarczane za pośrednictwem komputero-
wych baz danych i środków elektronicznych, wyceny ubez-
pieczeń, komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpie-
czeniowych, ubezpieczenia kredytów, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych 
oraz reasekuracyjnych, ubezpieczenia dotyczące własności, 
ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia od klęsk żywioło-
wych, ubezpieczenia rolno-hodowlane i majątkowe, ubez-
pieczenia od przewozów rolno-spożywczych w imporcie 
i eksporcie, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia 
działalności gospodarczej, ubezpieczenia od odpowie-
dzialności zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialno-
ści osób trzecich, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia 
terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenie indywidualne 
związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie 
od straty dokumentów, usługi oceny ryzyka finansowego, 
usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, 
41 organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju kursów 
i szkoleń zarówno stacjonarnych jak i korespondencyjnych 
oraz publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe 
w sprawach związanych z ubezpieczeniami, 45 usługi w za-
kresie doradztwa prawnego, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie 
informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opi-
nii prawnych przez ekspertów, usługi dochodzeniowe zwią-
zane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi prawne, 
usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego 
w sporach sądowych.

(210) 469468 (220) 2017 03 24
(731) aMeRCOM SPółKa aKCyjNa, Poznań
(540) NIeBIeSKa TaBLeTKa

(531) 24.15.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla 
ludzi, leki dla ludzi.

(210) 469482 (220) 2017 03 27
(731) OCeaNIC SPółKa aKCyjNa, Sopot
(540) aa Dermo estetique
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielę-
gnacji 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 go-
lenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, 
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów 
leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy 
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele 
lecznicze.
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(210) 469533 (220) 2017 03 27
(731) ULMeR ULMeR DaNUTa I PaWeł SPółKa jaWNa, 

Warszawa
(540) ULMeR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.08, 09.01.10
(510), (511) 29 mrożone owoce, owoce konserwowane, 
owoce lukrowane, owoce w puszkach, przecier jabłkowy, 
proteiny spożywcze, przekąski na bazie owoców, pulpa 
owocowa [miazga owocowa], sałatki owocowe, skórki owo-
cowe, warzywa konserwowane, sałatki warzywne, 31 jagody 
[owoce], owoce cytrusowe, świeże owoce i warzywa, wytło-
ki z owoców, owoce nieprzetworzone, 39 magazynowanie, 
pakowanie produktów, pakowanie towarów, przewóz sa-
mochodami ciężarowymi, składowanie.

(210) 469556 (220) 2017 03 27
(731) BIO-DegRa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) biodegra

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 26.01.15
(510), (511) 1 preparaty do nawożenia gleby, gleba próch-
nicza, humus, kompost, nawozy użyźniające glebę, pokrycie 
humosowe, rzadkie ziemie, nawozy do użyźniania gleby, 
ziemia do upraw, 37 usługi w zakresie wynajmu buldoże-
rów, usługi w zakresie wynajmu koparek, usługi w zakresie 
wypożyczania maszyn do czyszczenia, usługi w zakresie 
wynajmu sprzętu do oczyszczania dróg, usługi w zakresie 
oczyszczania dróg, 39 usługi w zakresie przewożenia ładun-
ków, usługi w zakresie rozładunku, usługi w zakresie trans-
portu samochodowego, usługi w zakresie składowania, 
usługi w zakresie transportu i składowania odpadów, usługi 
w zakresie transportu sanitarnego, usługi w zakresie trans-
portu barkami, 40 usługi w zakresie niszczenia odpadów, 
usługi w zakresie niszczenia odpadków, usługi w zakresie 
recyklingu odpadków, usługi w zakresie recyklingu odpad-
ków i odpadów, usługi w zakresie sortowanie odpadów i su-
rowców wtórnych, usługi w zakresie spalania śmieci, usługi 
w zakresie unieszkodliwianie odpadów, usługi w zakresie 
wytwarzania energii, 42 usługi w zakresie analizy chemicz-
nej, usługi w zakresie analizy wody, usługi w zakresie badań 
chemicznych, usługi w zakresie badań biologicznych, usługi 
w zakresie badań ochrony środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie prac badawczo rozwojowych, usługi w zakre-
sie badań technicznych, 44 usługi w zakresie rozsiewania 
z powietrza lub ziemi nawozów i preparatów stosowanych 
w rolnictwie, usługi w zakresie ogrodnictwa krajobrazowe-
go, usługi w zakresie pielęgnacji trawników.

(210) 469588 (220) 2017 03 28
(731) jURga TOMaSZ ZIMNy DRaŃ, Strzelin
(540) ZIMNy DRaŃ
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody bez mleka, lody 
z owocami, lody włoskie, lody owocowe, lody mleczne, dese-
ry lodowe, ciasta lodowe, wyroby lodowe, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany, gotowe desery, 43 lodziar-
nie, bary, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo 
kulinarne, herbaciarnie, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), kawiarnie, 
koktajlbary, przygotowywanie posiłków i napojów, serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi 
cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi ca-
teringowe w zakresie bufetów firmowych.

(210) 469596 (220) 2017 03 28
(731) TaBISZ jaKUB OSTMeNT gROUP, Ochojno
(540) sm sport medicum

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania me-
dyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, bada-
nia sprawności fizycznej, chirurgia, doradztwo dietetyczne, 
doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące kosme-
tyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo 
medyczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, higiena i pielęgnacja 
urody, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne, kon-
sultacje medyczne, leczenie alergii, masaż, ochrona zdrowia, 
opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, 
opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, orga-
nizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, placówki 
rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diety, pomoc 
medyczna, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradz-
two w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek 
medycznych, prowadzenie badań medycznych, przepro-
wadzanie diagnozy chorób, rehabilitacja fizyczna, świadcze-
nie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, 
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, szpitale, 
udostępnianie obiektów medycznych, udzielanie informacji 
medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi ana-
liz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi 
badań krwi, usługi badania wzroku, usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, usługi dentystyczne, usługi diagnosty-
ki medycznej, usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi 
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi do-
radztwa dietetycznego, usługi fizjoterapii, usługi informacji 
medycznej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
usługi kosmetyczne, usługi lekarskie, usługi medyczne, usłu-
gi okulistyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki me-
dycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi pomocy 
medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi pry-
watnych szpitali, usługi spa medycznych, usługi udostępnia-
nia placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycz-
nych, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, 
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usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem sprzętu dla celów me-
dycznych, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie obiektów 
i sprzętu długoterminowej opieki.

(210) 469613 (220) 2017 02 06
(731) MaRKOWSKI ZBIgNIeW, OLejNICZaK KaROL 

gIaCOMO CONTI SPółKa CyWILNa, Poznań
(540) gC gIaCOMO CONTI

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule, 
krawaty, buty, płaszcze, paski, swetry, 35 prowadzenie skle-
pu i/lub hurtowni w zakresie następujących towarów: garni-
turów, marynarek, spodni, kurtek, koszul, krawatów, butów, 
płaszczy, pasków, swetrów.

(210) 469656 (220) 2017 03 29
(731) aTLaS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, łódź
(540) SaLTa N PLUS
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, mie-
szanki farb, konserwanty (murarskie -) [farby], środki konser-
wujące cement [farby], powłoki antykorozyjne [farby], mie-
szanki uszczelniające [farby i oleje], materiały do ochrony 
drewna [farba], środki konserwujące do metali [farby], środki 
konserwujące do budynków [farby], środki konserwujące 
do powierzchni budynków [farby], środki konserwujące 
do kamieniarki w postaci farb, powłoki, mieszanki powłok 
ochronnych [farby], lakiery, pigmenty, pigmenty w proszku, 
pigmenty do farb, pigmenty w postaci płynnej, barwniki, 
koloranty, pigmenty i tusze, powłoki zawierające pigment 
stosowane jako farby.

(210) 469662 (220) 2017 03 29
(731) eUROCOLOR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Pyskowice
(540) alumore design & lifestyle

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 6 otworowa stolarka aluminiowa.

(210) 469698 (220) 2017 03 29
(731) KOLIPa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Remina
(510), (511) 3 pasta do zębów.

(210) 469706 (220) 2017 03 29
(731) heSS eSTeRa BIURO PODRóŻy eSTa, Złotniki
(540) eSTa

(531) 29.01.14, 26.01.04, 25.12.25, 27.05.01
(510), (511) 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych 
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pen-
sjonatów), organizowanie wycieczek, wycieczek morskich 
oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i trans-
portu, organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwie-
dzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu 
przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, 
w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi trans-
portu wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz 
morskiego, w tym: barkami, łodziami, promami, statkami 
i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, 
usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 
43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz rezer-
wacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe 
i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów 
wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu 
noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wy-
poczynkowych, domów turystycznych, moteli, kempingów, 
usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie 
barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, re-
stauracji, restauracji samoobsługowych.

(210) 469733 (220) 2017 03 30
(731) MaXaIR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) CLIMaTeO

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące 
wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertar-
ki elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, 
odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, 
odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurza-
cze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elek-
tryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia 
powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze 
do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domo-
wych, odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elek-
tryczne do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia 
przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze elektryczne 
do użytku domowego, przemysłowe maszyny do czysz-
czenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych i mo-
krych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komer-
cyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny 
do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, 
elektryczne kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki 
do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do traw-
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ników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodni-
czego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny 
do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnie-
niowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystują-
ce dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, 
czyszczenie (urządzenia do -) pod wysokim ciśnieniem, 
9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania 
ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, 
elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulato-
ry ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatycz-
ne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory 
termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, 
elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości 
[elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterow-
niki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia steru-
jące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, 
czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elek-
tryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki 
płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury 
wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czuj-
niki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, 
detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku 
węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdal-
nego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kominki 
elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe ko-
minki gazowe, systemy hVaC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wen-
tylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych 
do przetwarzania danych, systemy hVaC do pojazdów 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podło-
gowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, 
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilża-
cze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilża-
cze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, 
elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, prze-
nośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylato-
ry stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowa-
ne przy oknach [do celów przemysłowych], parowniki 
do klimatyzatorów, wentylatory osiowe, wentylatory elek-
tryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne, 
wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory su-
fitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentyla-
tory wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wen-
tylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, 
wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do komi-
nów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory 
do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe, wen-
tylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, 
filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki ole-
jowe, grzejniki przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzej-
niki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmento-
we, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV, grzejniki [kaloryfery], 
grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elek-
tryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzej-
niki promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe, 
grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne, 
przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki 
do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chło-
dziarki do wina, elektryczne, chłodnice do pieców, chłodni-
ce i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły palenisko-
we, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły 
do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzew-
cze, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazo-
we do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji central-

nego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu 
w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego 
ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do domo-
wych instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświe-
tlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, 
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie 
elektryczne, oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie na-
strojowe LeD, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do po-
mieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze pomieszczeń 
do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze po-
mieszczeń do użytku domowego], piece gazowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], okapy pochła-
niające dym, wyciągi kuchenne [okapy], okapy do urządzeń 
wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągo-
we, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne oka-
py wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], 
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentyla-
cyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], 
wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia 
do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyj-
ne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje 
oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyj-
ne, instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje -), instala-
cje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne 
do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do ce-
lów domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [kli-
matyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], 
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, in-
stalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będą-
ce częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki 
wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania, 
grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domo-
wych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, 
grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświe-
tlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa 
[baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzew-
czych, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, 
filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do 
przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłko-
wej i internetowej towarów takich jak: sprężarki do klimatyza-
torów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory 
do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne, 
pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odku-
rzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze sa-
mochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne 
odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, od-
kurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsy-
sania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odku-
rzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku 
domowego, odkurzacze elektryczne do celów przemysło-
wych, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurza-
cze], odkurzacze elektryczne do użytku domowego, prze-
mysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], 
odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odku-
rzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, za-
sysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, ko-
siarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, mechaniczne 
kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki 
do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku 
ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], ma-
szyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ci-
śnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzy-
stujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia 
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, 
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czyszczenie (urządzenia do -) pod wysokim ciśnieniem, 
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrze-
waniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elek-
troniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory 
ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, 
regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory 
termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, 
elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości 
[elektroniczne], regulatory prędkości [elektryczne], sterow-
niki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia steru-
jące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu, 
czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elek-
tryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki 
płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury 
wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czuj-
niki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła, 
detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku 
węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdal-
nego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, kominki 
elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe ko-
minki gazowe, systemy hVaC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wen-
tylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych 
do przetwarzania danych, systemy hVaC do pojazdów 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podło-
gowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, 
elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilża-
cze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilża-
cze do użytku domowego, nawilżacze do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, 
elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przeno-
śne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory 
stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane 
przy oknach [do celów przemysłowych], parowniki do kli-
matyzatorów, wentylatory osiowe, wentylatory elektryczne, 
wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne, wentylato-
ry radialne, wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, 
wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wy-
ciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory 
chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory 
pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przeno-
śne wentylatory elektryczne, wentylatory do klimatyzacji, 
elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wy-
mienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu, 
elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejni-
ki przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumula-
cyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki 
indukcyjne, grzejniki uv, grzejniki [kaloryfery], grzejniki kon-
wekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki 
halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promienniko-
we, promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów, 
elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki 
elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń, 
chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elek-
tryczne, chłodnice do pieców, chłodnice i podgrzewacze 
wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do cen-
tralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urzą-
dzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do central-
nego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły 
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe 
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły ko-
minkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe ko-
tły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, urzą-
dzenia chłodzące, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, 
oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie 
sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe 

[lampy], oświetlenie nastrojowe LeD, ogrzewacze powie-
trza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], piece węglo-
we [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domo-
wego], okapy pochłaniające dym, wyciągi kuchenne [oka-
py], okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające 
wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę do ko-
minków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, 
do użytku domowego), wyciągi kuchenne, wyciągi wenty-
lacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne 
lub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń wyciągo-
wych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalino-
wych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instala-
cje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze, 
instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze 
(instalacje -), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje 
klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instala-
cje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje kli-
matyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne 
do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne 
[do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyza-
cyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne 
do kuchni, kratki wentylacyjne będące częścią wentylato-
rów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazo-
we, grille elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel 
drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne 
grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne 
do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, 
zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny podgrze-
wanej, kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy 
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza 
do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysło-
wych celów klimatyzacyjnych], rurowe przewody metalowe 
do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrz-
nych, gazowych, grzewczych, chłodniczych, sanitarnych, ko-
minowych, drenażowych, metalowe: złączki, kształtki, za-
wory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, 
opaski zaciskowe, obejmy, obręcze, naciągi, napinacze, 
drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy, taśmy, siat-
ka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe: zbiorniki, 
pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy, 
nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe: kabiny ką-
pielowe, elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy li-
czące, pomiarowe i kontrolno - sterujące, liczniki, mierniki, 
wskaźniki poziomu cieczy, urządzenia do: analizy inne niż 
do celów medycznych, kontroli i regulacji temperatury, jo-
nizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne 
i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości, 
wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki 
(przyrządy pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (prze-
łączniki), instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym 
kontrolno - pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klima-
tyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodni-
cze, sanitarne, kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, 
nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezyn-
sekcji, piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: prze-
mysłowe, gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny 
natryskowe, generatory, dmuchawy, chłodnie, komory 
chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, za-
mrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie 
do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury 
zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń 
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publi-
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kowanie tekstów reklamowych, marketing i reklama spo-
łeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, 
ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradz-
two i informacja w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo w sprawach zarządzania personelem, dobór per-
sonelu, działalność polegająca na zaopatrywaniu osób 
trzecich w towary lub usługi, analizy kosztów, reprezentacja 
o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych 
w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usłu-
godawców lub w innej organizacji o charakterze gospodar-
czym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie 
sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw, targów, forów 
reklamowych lub handlowych, promocyjnych, pokazy sprzę-
tu z zakresu wentylacji, klimatyzacji i zarządzania powietrzem, 
37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów hVaC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, insta-
lowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowa-
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja 
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa lub 
konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysło-
wych], usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń 
klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji kli-
matyzacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, usługi czyszczenia przewodów 
wentylacyjnych, usługi naprawy kotłów, konserwacja instalacji 
przemysłowych, montaż urządzeń grzewczych, montaż insta-
lacji przemysłowych, montaż instalacji centralnego ogrzewa-
nia, 42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo - roz-
wojowych, badań i analiz inżynieryjnych (w tym chemicznych 
i ochrony środowiska), opinii technicznych, doradztwa w za-
kresie projektowania i doboru urządzeń, usługi projektowe 
w zakresie instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, wyposaże-
nia w dziedzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, ogrzew-
nictwa, chłodnictwa, sanitarnej, kominowej, ekologii, uzdat-
niania wody, oczyszczania ścieków, suszenia, nawilżania, 
destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia 
oprogramowania komputerowego, testowania, planowania.

(210) 469737 (220) 2017 03 30
(731) accord healthcare Limited, harrow, gB
(540) MegaPaR
(510), (511) 5 preparaty i substancje przeciwbólowe i prze-
ciwgorączkowe, preparaty farmaceutyczne zawierające 
paracetamol.

(210) 469743 (220) 2017 03 30
(731) DURaj eWa gRaŻyNa gaBINeT 

STOMaTOLOgICZNy MeDIX, Białystok
(540) MeDIX
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi medyczne w zakre-
sie stomatologii, diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy 
ustnej, implantologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, 
badania radiologiczne twarzoczaszki, usługi z zakresu profi-
laktyki zębów i jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, 
doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, 
usługi stomatologii estetycznej, wybielanie zębów, usługi 
korygowania kształtu i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne 
i periodontologiczne w jamie ustnej, rehabilitacja narządu 
żucia, usługi w zakresie medycyny estetycznej, kosmetologii 
i dietetyki, doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania 
sylwetki, porady w zakresie odchudzania i żywienia, usługi 
pielęgniarskie.

(210) 469864 (220) 2017 04 03
(731) POCZTa POLSKa SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) BLISKIe KONTO POCZTOWe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania 
i organizowania programów promocyjnych, badania opi-
nii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzo-
wania danych do komputerowych baz danych, kreowania 
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informa-
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, 
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów (prace 
biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicz-
nej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, 
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, 
analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekono-
miczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi 
bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe i finansowe 
przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii tele-
informatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie 
wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w za-
kresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakre-
sie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, w zakresie udzielania kredytów i poży-
czek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, 
usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie 
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek 
pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 
udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania 
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi 
finansowej obrotów za granicą, dokonywania terminowych 
operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy uży-
ciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w za-
kresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, 
urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatno-
ści handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, 
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków 
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgo-
tówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym 
obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płat-
ność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, 
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer 
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomu-
nikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu 
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, ob-
sługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą plat-
formę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, 
informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, 
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wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządza-
nie portfelem instrumentów finansowych, analiza finan-
sowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich  
w/w usług, informacja o ww. usługach.

(210) 469867 (220) 2017 04 03
(731) POCZTa POLSKa SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) POCZTOWe KONTO BeZ OgRaNICZeŃ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania 
i organizowania programów promocyjnych, badania opi-
nii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzo-
wania danych do komputerowych baz danych, kreowania 
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania 
informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informa-
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania 
ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem 
portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, 
zbierania, adresowania i kopertowanie towarów (prace 
biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicz-
nej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, 
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, 
analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekono-
miczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi 
bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe i finansowe 
przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii tele-
informatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie 
wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w za-
kresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakre-
sie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, w zakresie udzielania kredytów i poży-
czek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, 
usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie 
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek 
pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 
udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania 
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi 
finansowej obrotów za granicą, dokonywania terminowych 
operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy uży-
ciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w za-
kresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, 
urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatno-
ści handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, 
w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków 
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgo-
tówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym 
obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płat-
ność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, 
ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer 
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomu-
nikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu 
środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, ob-
sługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą plat-

formę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, 
informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, 
wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządza-
nie portfelem instrumentów finansowych, analiza finan-
sowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich  
w/w usług, informacja o ww. usługach.

(210) 469882 (220) 2017 04 03
(731) aPaTOR SPółKa aKCyjNa, Toruń
(540) energomat-LeWsystem
(510), (511) 9 liczniki energii elektrycznej.

(210) 469896 (220) 2017 04 03
(731) PaWLIK aDaM, PaWLIK MaRIa FIRMa PIeKaRSKO- 

-CUKIeRNICZa KaSIa SPółKa CyWILNa, Biecz
(540) PIeRNIK KaSZTeLaŃSKI CUKIeRNIa Kasia

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 02.01.04
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze 
na bazie mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cyna-
monu i imbiru, ciasto na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, 
ciastka, ciasteczka, piernik, pierniki nadziewane, pierniki 
w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki w polewie czeko-
ladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczywo 
imbirowe jako piernik, polewy do ciast, 35 usługi importo-
wo - eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtow-
niach, sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: wyroby ciastkarskie, cukiernicze 
i piekarnicze, usługi marketingowe, usługi w zakresie mar-
ketingu i prezentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw 
i targów w celach handlowych i reklamowych.

(210) 469897 (220) 2017 04 03
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CheeTOS SPOOKIeS
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, przetworzona kuku-
rydza, prażona kukurydza (popcorn), pieczona kukurydza, 
dmuchane przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie kuku-
rydzy, wytłaczane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe 
do spożycia przekąski składające się głównie z ziaren, kuku-
rydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.

(210) 469906 (220) 2017 04 03
(731) gałUSZKa łUKaSZ FIRMa haNDLOWO- 

-USłUgOWO-KONSULTINgOWa jaR-MaR, 
Moderówka
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(540) LUKI STaR Dosięgnij gwiazd

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.05, 26.01.01, 02.01.20
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, 
napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe, bezalkoho-
lowe napoje niskokaloryczne, napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, woda mineralna, woda źródlana, woda niega-
zowana, 43 snack-bary, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje, 
restauracje samoobsługowe, pensjonaty, domy gościnne, 
usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 469943 (220) 2017 04 03
(731) RyTaROWSKI PIOTR POLITeChNIKI.PL, Krasne
(540) hexapack

(531) 29.01.15, 29.01.15, 26.05.04
(510), (511) 16 arkusze do pakowania z papieru, kartonowe 
pudełka do pakowania przemysłowego, kartonowe pudeł-
ka do pakowania, materiały do opakowywania, materiały 
do pakowania z papieru, materiały opakowaniowe amorty-
zujące i do wyściełania z papieru lub kartonu, materiały opa-
kowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe 
wykonane z tektury, materiały opakowaniowe wykonane 
z papieru z recyklingu, papier i karton, papier o strukturze 
plastra miodu, papierowe pudełka do pakowania, przemy-
słowy papier i karton, przekładki tekturowe o strukturze 
plastra miodu: pudełka kartonowe lub papierowe, tektura, 
tektura falista, tektury faliste, wypełnienie z papieru lub kar-
tonu, wyściełający papier do opakowań, materiały do pako-
wania z kartonu, opakowania kartonowe.

(210) 469948 (220) 2017 04 04
(731) CeTNaR jaNUSZ CeTNaR-eLeKTRO, Tarnów
(540) Megael
(510), (511) 9  szafy i tablice rozdzielcze, skrzynki złączne, 
tablice połączeń, złącza elektryczne, instalacje do zdalne-
go lub automatycznego sterowania, kasety sterownicze, 

sterowniki elektryczne, elektroniczne, komunikacyjne, 
oprogramowania, instalacje elektryczne, 35 prowadze-
nie hurtowni i sprzedaży detalicznej w zakresie: urzą-
dzeń i przyrządów elektrycznych, silników elektrycznych, 
transformatorów, kabli, przewodów elektrycznych, prze-
łączników, wyłączników, wtyczek, gniazd wtykowych, 
łączników samoczynnych, przekaźników i czujników pod-
zespołów automatyki, alarmów, sprzętu odgromowego, 
lamp oświetleniowych, w tym przemysłowych, parko-
wych i ulicznych, lamp awaryjnych, żarówek i świetlówek 
ogniw elektrycznych i baterii, lamp bakteriobójczych, ele-
mentów grzewczych, przewodów do ogrzewania podło-
gowego, bojlerów grzewczych, wentylatorów i dmuchaw, 
izolatorów do przewodów elektrycznych, słupów dla linii 
elektrycznych i słupów oświetleniowych, cegieł i pusta-
ków, betonowych elementów budowlanych, kruszywa, 
dachówek, pokryć dachowych metalowych i niemetalo-
wych, drewna budowlanego, drzwi, okien, ościeżnic, fo-
lii z tworzyw sztucznych dla budownictwa, materiałów 
ściennych izolacyjnych i pokryciowych, szkła materiałów 
podłogowych, pośrednictwo handlowe, w tym prowa-
dzenie agencji importowo-eksportowych, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, 37 instalowanie urządzeń i obwodów elek-
trycznych oraz sterowniczych, w tym układów automa-
tyki, instalacji ogrzewania, wentylacji, montaż układów 
alarmowych przeciwpożarowych i przeciw włamanio-
wych (z wyłączeniem pojazdów), naprawy i konserwacja 
urządzeń oraz instalacji elektrycznych, grzewczych, wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz alarmowych, prowa-
dzenie składów konsygnacyjnych, 42 projektowanie in-
stalacji elektrycznych, sterowania elektrycznego, w tym 
układów automatyki projektowanie systemów wentylacji 
i klimatyzacji, ekspertyzy inżynierskie oraz badania doty-
czące urządzeń i instalacji elektrycznych.

(210) 469950 (220) 2017 04 04
(731) CeTNaR jaNUSZ CeTNaR-eLeKTRO, Tarnów
(540) aPM akcesoria Płyty MeBLOWe

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 okucia metalowe do mebli, zatrzaski meta-
lowe do mebli, metalowe wsporniki do mebli, kółka samo-
nastawne do mebli metalowe, klamki do drzwi metalowe, 
zawiasy metalowe, zamki metalowe, prowadnice metalowe, 
20 meble, lustra, płyty meblowe, panele meblowe, nieme-
talowe części mebli, szuflady [części mebli], zestawy części 
[sprzedawane jako całość] do montażu w meble, wsporniki 
do półek [części mebli], złącza do mebli, drzwiczki do mebli, 
stopki do mebli, nogi do mebli, metalowe drzwi do mebli, 
zamki do mebli niemetalowe, niemetalowe uchwyty do me-
bli, zatrzaski do mebli, niemetalowe, osprzęt niemetalowy 
do mebli, elementy mocujące do mebli, niemetalowe, listwy 
profilowe do mebli [gzymsy], uchwyty z tworzyw sztucz-
nych do mebli, klamki do drzwi niemetalowe, niemetalowe 
zawiasy do drzwi i okien, kółka samonastawne, prowadnice 
niemetalowe [szyny], elementy meblowe, 40 obróbka me-
tali, obróbka drewna, obróbka materiałów przy użyciu sub-
stancji chemicznych, obróbka i przetwarzanie materiałów 
z tworzyw sztucznych, frezowanie, cięcie metali, stali oraz 
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drewna, ścinanie i obróbka drewna, obróbka i powlekanie 
powierzchni metalowych, obróbka i przetwarzanie materia-
łów z tworzyw sztucznych, usługi frezowania, cięcia i okleja-
nia płyt meblowych.

(210) 469971 (220) 2017 04 04
(731) BaKOMa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DaNIe MISTRZa

(531) 27.05.01, 01.01.04, 09.01.10, 09.07.19, 26.02.07, 11.01.03, 
11.01.04, 05.03.20

(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mle-
ka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, produkty 
serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło, 
dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, 
owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, 
dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, 
mrożone owoce, chrupki i chipsy warzywne i owocowe, 
orzechy przetworzone, przetworzone pestki słonecznika 
i dyni, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędli-
ny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, roso-
łu, konserwy mięsne, rybne, drobiowe, z dziczyzny, pasztety 
mięsne, pasty rybne, smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadal-
ne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
kompoty, dania gotowe, mrożone i instant na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, potrawy na bazie 
ryb, ekstrakty rybne, ryby suszone, solone, wędzone, mary-
nowane i konserwowane, konserwy rybne, ryby w oliwie, 
płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, filety rybne, filety ryb-
ne w zalewach i sosach, sałatki rybno - warzywne, pasty 
i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby 
w galarecie, kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi, 
30 budynie, puddingi, kleiki na bazie mleka, mrożone jogur-
ty, mrożone mleczne desery w postaci batonów, produkty 
zbożowe, preparaty zbożowe, mąka, mąka kukurydziana, 
grysik kukurydziany, prażona kukurydza, mąka ziemniacza-
na do celów spożywczych, kasze spożywcze, kuskus, kasza 
manna, ryż, otręby, płatki zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, 
makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie, maca, pieczywo 
cukiernicze, pieczywo o przedłużonej trwałości, bułka tarta, 
grzanki, tortille, pizze, groszek ptysiowy, wafle ryżowe, bato-
ny zbożowe, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, drożdże, 
proszek do pieczenia, przekąski zbożowe, przekąski sezamo-
we, kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi, gotowe 
dania w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu 
na bazie mąki i/lub produktów zbożowych, pierogi, pierożki, 
kluski, kopytka, placki, paszteciki, kluski śląskie, racuchy, koł-
duny, uszka, leniwe pierogi, pielmieni, wszystkie uprzednio 
wymienione produkty także w postaci zamrożonej, wyro-
by cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, 
wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekoladowe, lo-
dowe, musy, cukierki, słodycze nielecznicze wielosmakowe 
i do żucia, toffi, dropsy owocowe, karmelki, owocowe gala-
retki, żelki, guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nu-
gatów, lizaków, słodycze miętowe, chałwa, desery z muesli, 

desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao, desery 
na bazie kawy, pralinki, cukierki, batony czekoladowe, kawa, 
namiastki kawy, herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, miód, 
syrop z melasy.

(210) 469979 (220) 2017 04 04
(731) MaRBa-SPORT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Miszewko

(540) NO10
(510), (511) 16 artykuły biurowe i piśmiennicze, artykuły pa-
piernicze, kalendarze, prospekty, albumy, notatniki, notesy, 
zeszyty, fotografie, długopisy, pióra, ołówki, podstawki pod 
kufle, karty pocztowe, koperty, widokówki, materiały foto-
graficzne, afisze, plakaty, atlasy, broszury, czasopisma, gaze-
ty, naklejki, publikacje, zakładki do książek, katalogi, karnety, 
okładki, czasopisma, dzienniki, foldery, albumy, figurki gra-
czy z papieru, papierowe gadżety sportowe, afisze, plakaty, 
chorągiewki papierowe, nalepki, naklejki, 28 gry i zabawki, 
art. sportowe i gimnastyczne, piłki, torby na sprzęt sporto-
wy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, balony do zabawy, gry 
planszowe, układanki (puzzle), karty do gry, maskotki, ozdoby 
choinkowe, gwizdki, rękawice bokserskie, stoły do gry w pił-
kę nożną, nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze, rękawice 
piłkarskie, 35 reklama, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, informacja w zakresie działalności go-
spodarczej, pokazy towarów, promocja sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprze-
daż internetowa: gier i zabawek, art. sportowych i gim-
nastycznych, piłek, toreb na sprzęt sportowy, przyrządów 
do ćwiczeń fizycznych, balonów do zabawy, gier planszo-
wych, układanek (puzzli), kart do gry, maskotek, ozdób cho-
inkowych, gwizdków, rękawic bokserskich, stołów do gry 
w piłkę nożną, nagolenników, nakolanników, ochraniaczy, 
rękawic piłkarskich, artykułów biurowych i piśmienniczych, 
artykułów papierniczych, kalendarzy, prospektów, albumów, 
notatników, notesów, zeszytów, fotografii, długopisów, piór, 
ołówków, podstawek pod kufle, kart pocztowych, kopert, 
widokówek, materiałów fotograficznych, afiszy, plakatów, 
atlasów, broszur, czasopism, gazet, naklejek, publikacji, za-
kładek do książek, katalogów, karnetów, okładek, czasopism, 
dzienników, folderów, albumów, figurek graczy z papieru, 
papierowych gadżetów sportowych, chorągiewek papiero-
wych, nalepek, naklejek.

(210) 469987 (220) 2017 04 04
(731) WOLNICKa agNIeSZKa, herby
(540) duosept ag+
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antysep-
tyki, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy 
do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, 
maści do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, 
medyczne, odkażający preparat do mycia rąk, maści leczni-
cze do stosowania na skórę, okłady, płyny do celów farma-
ceutycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], płyny 
odkażające, preparaty antybakteryjne, płyny do stosowania 
na skórę do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych I weterynaryjnych, preparaty bakte-
ryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, 
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preparaty do leczenia trądziku, preparaty do sterylizacji, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, preparaty weterynaryjne, środki bakteriobójcze, 
środki do przemywania skóry do celów leczniczych, środki 
higieniczno - kosmetyczne do celów leczniczych, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do leczenia 
oparzeń, środki odkażające, waciki do celów medycznych, 
woda utleniona do celów medycznych.

(210) 470000 (220) 2017 04 05
(731) Spin Master Ltd., Toronto, Ca
(540) Szalona Kiełbasa
(510), (511) 28 zabawki, gry i akcesoria do zabawy.

(210) 470002 (220) 2017 04 05
(731) WyTWóRCZa SPółDZIeLNIa PRaCy SPOłeM, Kielce
(540) KIeLCe Majonez KIeLeCKI omega-3

(531) 06.07.25, 08.07.25, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15, 
26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 05.09.12, 08.07.11

(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.

(210) 470055 (220) 2017 04 05
(731) KROMOłOWSKI PaWeł aPaMa aCOUSTIC PROjeCT, 

Częstochowa
(540) hear the silence

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 17 dźwiękoszczelne materiały, materiały izola-
cyjne, materiały uszczelniające, płytki akustyczne, panele 
do izolacji akustycznej, arkusze akustyczne, izolacje aku-
styczne, konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], 
płyty dźwiękochłonne, panele dźwiękochłonne do budyn-
ków, pokrycia sufitów i ścian tłumiące dźwięk, płyty dźwię-
kochłonne do użytku w budownictwie, materiały wyście-
łające z gumy lub tworzyw sztucznych, tkaniny izolacyjne, 
tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały tłumiące 
dźwięk, artykuły i materiały dźwiękochłonne, materiały izo-
lacyjne do izolacji dźwiękowej, materiały termoizolacyjne, 
materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, artyku-
ły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, 
ognioodporne materiały izolacyjne, materiały do wypeł-
niania, wypełnienia do złącz panelowych, materiały do pa-
kowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw 
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, taśmy 
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biuro-
wego, medycznego czy domowego, taśmy uszczelniające 

(niemetalowe -), niemetalowe taśmy uszczelniające do drzwi 
i okien, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, szcze-
liwa do połączeń, mieszanki uszczelniające do połączeń, 
półprzetworzone żywice syntetyczne, sztuczne żywice 
[półprodukty], 19 boazeria niemetalowa, płyty budowla-
ne niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane 
niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listy 
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ścienne i sufito-
we okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalo-
we panele ścienne, niemetalowe panele sufitowe, pokrycia 
ścienne nie z metalu, niemetalowe pokrycia sufitów, nieme-
talowe okładziny do użytku w budownictwie, niemetalowe 
płytki ścienne i sufitowe, materiały budowlane i konstruk-
cyjne niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, kształ-
towniki niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, niemetalowe okładziny do użytku w budow-
nictwie, niemetalowe okładziny dźwiękochłonne do użytku 
w budownictwie, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
sufity niemetalowe, kostka brukowa drewniana, okładziny 
drewniane, drewniane forniry, materiały budowlane nieme-
talowe o właściwościach akustycznych.

(210) 470061 (220) 2017 04 06
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) gUMIZaURy
(510), (511) 30 żelki jako wyroby cukiernicze, cukierki do żu-
cia na bazie żelatyny, cukierki do żucia, guma do żucia, sło-
dycze do żucia, galaretki owocowe jako słodycze.

(210) 470062 (220) 2017 04 06
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) gINgeR BITe
(510), (511) 30 batony lodowe, bloki lodu, błyskawiczne 
mieszanki do lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, jogurt 
mrożony jako lody spożywcze, lizaki lodowe, lodowe słody-
cze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody 
mleczne, lody na bazie jogurtu, lody na patyku, lody owo-
cowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, 
lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, 
lody włoskie, lody wodne jako sorbety, lody zawierające 
czekoladę, lody z owocami, lód naturalny lub sztuczny, lód 
w blokach, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki 
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje z lodów, 
produkty lodowe na bazie soi, proszki do przygotowania lo-
dów, słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety jako lody, 
środki wiążące do lodów spożywczych, substancje do wią-
zania lodów, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie 
soi, tort lodowy, wyroby lodowe.

(210) 470065 (220) 2017 04 06
(731) VaN PUR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) jaKOŚĆ I TRaDyCja górnośląskie
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(531) 05.07.02, 09.01.10, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 
26.04.08

(510), (511) 32 piwo.

(210) 470068 (220) 2017 04 06
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) haPPINO
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makija-
żu, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, waci-
ki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 
16 chusteczki do nosa papierowe, chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, papier, papier higieniczny, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe.

(210) 470087 (220) 2017 04 06
(731) aVVLO INSTyTUT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Poznań
(540) abaxa
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne-
go, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.

(210) 470091 (220) 2017 04 06
(731) WałaChOWSKI LONgIN FIRMa PRODUKCyjNO- 

-haNDLOWO-USłUgOWa LONeX, janów
(540) LONeX

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dziecięce,foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacero-
wych, wózki dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dzie-
cięcych, budki do wózków dziecięcych, budki do wózków 
dziecięcych spacerowych, 35 usługi pośrednictwa w han-
dlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklama 
zewnętrzna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, mianowicie, wózków dla dzieci, fotelików bezpie-
czeństwa dla dzieci do pojazdów, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur-
towni lub poprzez Internet.

(210) 470121 (220) 2017 04 06
(731) MaSSPOL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Zburzyk

(540) ŹRóDła Z OKOLIC MUSZyNy

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody, mineralne, źródlane, stołowe, gazo-
wane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami 
smakowymi, zapachowymi lub z dodatkiem wyciągów 
ziołowych, napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód 
mineralnych.

(210) 470122 (220) 2017 04 06
(731) DOMOS POLSKa IZaBeLLa LeWaNDOWSKa- 

-gOłDa, jaN MUSZyŃSKI SPółKa jaWNa, 
Warszawa

(540) sweetie gold

(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, 5 cukier do celów 
medycznych.

(210) 470141 (220) 2017 04 07
(731) KRUKOWSKa-NIKITIUK BaRBaRa góRa-ShaMSa 

SyLWIaNa CeNTRUM STOMaTOLOgII DZIeCI 
I MłODZIeŻy SPółKa CyWILNa, Warszawa

(540) elefant Centrum Stomatologii Dzieci i Młodzieży

(531) 03.02.01, 03.02.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi lekarzy specjalistów, 
kliniki stomatologiczne, stomatologiczna opieka medyczna 
i ambulatoryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków 
recepturowych.

(210) 470160 (220) 2017 04 07
(731) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDaN SZeWCZyK 

SPółKa jaWNa, goszcz
(540) NaTaL
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(531) 29.01.01
(510), (511) 21 szczotki klozetowe, dozowniki do mydła, my-
delniczki, kubki ceramiczne.

(210) 470161 (220) 2017 04 07
(731) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDaN SZeWCZyK 

SPółKa jaWNa, goszcz
(540) eSPIN

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze porcelanowe.

(210) 470162 (220) 2017 04 07
(731) FaBRyKa MeBLI BODZIO BOgDaN SZeWCZyK 

SPółKa jaWNa, goszcz
(540) RaMIR

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 szczotki klozetowe, dozowniki do mydła, my-
delniczki, kubki ceramiczne.

(210) 470164 (220) 2017 04 07
(731) NORDIS ChłODNIe POLSKIe SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ,  
Zielona góra

(540) Pyzy z mięsem familijne NORDIS
(510), (511) 29 mrożone pyzy z mięsem.

(210) 470167 (220) 2017 04 07
(731) OPTIMUM MaRK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril fresh ozone
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do od-
świeżania powietrza.

(210) 470172 (220) 2017 04 07
(731) IP BRaND MaNageMeNT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa

(540) CyDR LUBeLSKI NIeFILTROWaNy

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 470173 (220) 2017 04 07
(731) PRyMaS jaROSłaW agReCOL j.P., Mesznary
(540) CLeaN gaRDeN

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemicz-
ne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bio-
logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, 
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży-
tom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze-
wanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, 
gleba próchniczna, guano, humus, pokrycia humusowe, 
kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz 
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki 
chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, 
podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, prepa-
raty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako 
nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy 
do celów przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, 
preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 ko-
smetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji wło-
sów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, 
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, 
środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające do pra-
nia, preparaty, proszki do prania, pasty do zębów, preparaty 
do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa domo-
wego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do nisz-
czenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki 
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalcza-
nia mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, 
środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, 
środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobój-
cze, preparaty do dezynfekcji.

(210) 470190 (220) 2017 04 07
(731) WOLLNy jaNINa RóŻa, Kraków
(540) KaCPeR RyX
(510), (511) 16 książki, 32 piwo, piwo pszeniczne, 33 napo-
je alkoholowe, 35 reklama, produkcja filmów reklamowych, 
41 produkcja filmów.

(210) 470238 (220) 2017 04 10
(731) aB VITaLPLUS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Wrocław
(540) eUROPejSKIe CeNTRUM WaLKI Z aRTROZĄ
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, 
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów far-
maceutycznych, enzymy do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, leki dla ludzi, mazidła, nalewki do celów 
medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, 35 badania 
biznesowe, rozpowszechnianie reklam, usługi marketingo-
we, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, 
kolportaż próbki, reklamy radiowe, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, 
telemarketing, 42 badania w dziedzinie kosmetyki.

(210) 470250 (220) 2017 04 10
(731) URBaNOWICZ TeReSa SPORT FaShION MODe, 

Wrocław
(540) URBaNOWICZ-haFT
(510), (511) 24 obrusy, bielizna stołowa, serwetki tekstylne, 
bielizna kielichowa, serwetki haftowane, ozdobne serwetki 
z materiału, sztandary haftowane, 25 alby liturgiczne, ornaty, 
stuły kapłańskie, stuły haftowe.

(210) 470315 (220) 2017 04 11
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) UFO ULTRa FORCe ONe
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo-
ślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, 
aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, che-
miczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domo-
wego do prania, detergenty inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kora 
mydłoki (kwilai) do prania, krem do butów, kremy do pole-
rowania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, pasty do butów, płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, powietrze sprężone w puszce 
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, prepara-
ty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażnia-
nia rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, 
preparaty wygładzające jako krochmal, preparaty do usu-
wania rdzy, roztwory do szorowania, saszetki zapachowe 
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybie-
lająca, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, 
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki do konserwacji skóry jako pasty, środki do namacza-
nia prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, 
środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne 
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), 
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmięk-
czające do tkanin, wosk do butów, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk pralniczy, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, 5 kadzidełka do odstraszania owadów, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, trutki na szczury, 16 worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
21 deski do prania jako tary, dozowniki do ręczników pa-
pierowych, dozowniki do mydła, dozowniki do papieru 
toaletowego, druciaki metalowe, gąbki czyszczące, gąbki 
do użytku domowego, gąbki toaletowe, ircha do czyszcze-
nia, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze do użyt-

ku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubły, łapki 
na insekty, łyżki do butów, materiały do polerowania jako 
ściereczki, miednice jako naczynia, miotełki do kurzu, mio-
tełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, narzędzia 
do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne przybory do pasto-
wania butów, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełnia-
ne do czyszczenia, elektryczne urządzenia do wabienia i za-
bijania owadów, packi na muchy, pakuły czyszczące, packi 
na muchy, pakuły czyszczące, przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory toaletowe, przyrządy do polerowania przy użyciu 
wosku, nieelektryczne, pułapki na myszy, rękawice do mycia 
samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do użyt-
ku domowego, rękawice ogrodnicze, rozpylacze środków 
odstraszających komary podłączone do gniazdka, rozpyla-
cze zapachowe, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowa-
nia, ścierki do mycia podłóg, skóra do polerowania, spryski-
wacze, stalowa wełna do czyszczenia, suszarki do bielizny, 
szczotki, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojem-
ników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, 
szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowa-
nia, szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbiera-
nia okruszków, tace do użytku domowego, trzepaczki do dy-
wanów niebędące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, 
trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, urządzenia do usuwania 
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia i apa-
raty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, 
urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycz-
nych, wełniane odpady do czyszczenia, wiadra płócienne, 
wiadra z wyciskarkami do mopów, wieszaki na ręczniki (prę-
ty i koła), wyżymaczki do mopów, zraszacze.

(210) 470316 (220) 2017 04 11
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) DReaM COLa
(510), (511) 32 cola, napoje na bazie coli, bezalkoholowe 
napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane.

(210) 470317 (220) 2017 04 11
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) DReaM TONIC
(510), (511) 32 toniki jako napoje nielecznicze, tonik zawie-
rający chininę, bezalkoholowe napoje gazowane, aromaty-
zowane napoje gazowane.

(210) 470318 (220) 2017 04 11
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) FaBRyKa CZySTOŚCI
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo-
ślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, 
aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, che-
miczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domo-
wego do prania, detergenty inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kora 
mydłoki (kwilai) do prania, krem do butów, kremy do pole-
rowania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal 
do prania, pasty do butów, płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, powietrze sprężone w puszce 
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do ce-
lów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, prepara-
ty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażnia-
nia rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, 
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preparaty wygładzające jako krochmal, preparaty do usu-
wania rdzy, roztwory do szorowania, saszetki zapachowe 
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybie-
lająca, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, 
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki do konserwacji skóry jako pasty, środki do namacza-
nia prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania, 
środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne 
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), 
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmięk-
czające do tkanin, wosk do butów, wosk do parkietów, wosk 
do podłóg, wosk pralniczy, wybielacze stosowane w pral-
nictwie, 5 kadzidełka do odstraszania owadów, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, trutki na szczury, 16 worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
21 deski do prania jako tary, dozowniki do ręczników pa-
pierowych, dozowniki do mydła, dozowniki do papieru 
toaletowego, druciaki metalowe, gąbki czyszczące, gąbki 
do użytku domowego, gąbki toaletowe, ircha do czyszcze-
nia, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze do użyt-
ku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubły, łapki 
na insekty, łyżki do butów, materiały do polerowania jako 
ściereczki, miednice jako naczynia, miotełki do kurzu, mio-
tełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, narzędzia 
do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne przybory do pasto-
wania butów, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełnia-
ne do czyszczenia, elektryczne urządzenia do wabienia i za-
bijania owadów, packi na muchy, pakuły czyszczące, packi 
na muchy, pakuły czyszczące, przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
przybory toaletowe, przyrządy do polerowania przy użyciu 
wosku, nieelektryczne, pułapki na myszy, rękawice do mycia 
samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do użyt-
ku domowego, rękawice ogrodnicze, rozpylacze środków 
odstraszających komary podłączone do gniazdka, rozpyla-
cze zapachowe, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowa-
nia, ścierki do mycia podłóg, skóra do polerowania, spryski-
wacze, stalowa wełna do czyszczenia, suszarki do bielizny, 
szczotki, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojem-
ników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, 
szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowa-
nia, szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbiera-
nia okruszków, tace do użytku domowego, trzepaczki do dy-
wanów niebędące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, 
trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, urządzenia do usuwania 
kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia i apa-
raty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, 
urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycz-
nych, wełniane odpady do czyszczenia, wiadra płócienne, 
wiadra z wyciskarkami do mopów, wieszaki na ręczniki (prę-
ty i koła), wyżymaczki do mopów, zraszacze.

(210) 470319 (220) 2017 04 11
(731) PODeSZWIK MIROSłaW, Świecie
(540) ChRUPOZaURy
(510), (511) 29 chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy 
owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziem-
niaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy 
ziemniaczane w postaci przekąsek, czipsy o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, paluszki serowe, przekąski na bazie orzechów, 
przekąski ziemniaczane, 30 batoniki muesli, batony zbożo-
we i energetyczne, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy 
kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, 

chipsy zbożowe, chleb chrupki, chrupiące pieczywo, chrup-
ki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki serowe, chrupki 
z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, czipsy na ba-
zie mąki, czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, granola jako 
płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owo-
ców, jadalne wafle, muesli, paluszki chlebowe, płatki śnia-
daniowe, pieczywa chrupkie, przekąski na bazie pszenicy, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
sezamowe, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wyko-
nane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wy-
twarzane z muesli, przekąski z kukurydzy, przekąski z pieczy-
wa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, suchary, 
śniadaniowe płatki ryżowe, wafle ryżowe, zbożowe artykuły 
śniadaniowe.

(210) 470335 (220) 2017 04 11
(731) SeVeN SySTeM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) 7

(531) 26.04.04, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne prze-
wodzące, transformujące, sygnalizacyjne, przełączające 
i kontrolno-sterujące, urządzenia i przyrządy elektroniczne 
przewodzące, transformujące, sygnalizacyjne, przełączające 
i kontrolno-sterujące, mierniki i analizatory, sprzęt telewizji 
satelitarnej, kablowej i naziemnej, sprzęt telewizji dozoro-
wej CCTV, urządzenia do przetwarzania danych, urządze-
nia do transmisji i odbioru łączności wizyjnej, urządzenia 
systemów zdalnego sterowania, sprzęt telekomunikacyjny, 
teletransmisyjny, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, 
radiowe, telewizyjne, kompletne zestawy urządzeń alarmo-
wych sygnalizacji włamania i napadu oraz kompletne zesta-
wy 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 ra-
diolinii, radiolinie, czytniki informacji, karty magnetyczne 
kodowane, zamki elektryczne i elektroniczne, komputery, 
podzespoły i części komputerowe, osprzęt komputerowy 
peryferyjny, bezpieczniki, baterie, akumulatory.

(210) 470339 (220) 2017 04 11
(731) PaNeLOWy SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Dąbrowa górnicza
(540) STeP DOOR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, prezentowanie w mediach produktów dla celów 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, handlowe 
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informacje i porady udzielane konsumentom, prowadzenie 
wyspecjalizowanych sklepów z dywanami, chodnikami, po-
kryciami podłogowymi oraz pokryciami ściennymi, farbami 
i szkłem, meblami, artykułami gospodarstwa domowego, 
sprzedaż prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
i przez Internet, sprzedaż detaliczna następujących artyku-
łów: środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące 
do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku 
domowego, środki czyszczące do szkła, woski do polerowa-
nia, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów, ścierki, 
ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy, 
36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, za-
rządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nie-
ruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem i za-
rządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
usługi finansowe, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, 37 instalowanie drzwi i okien, tynkowanie, 
39 pośrednictwo w transporcie, usługi transportu drogowe-
go towarów.

(210) 470389 (220) 2017 04 12
(731) KRZyŚCIaK WOjCIeCh, Zakopane
(540) haLNy
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, pojazdy lądowe, silniki 
do pojazdów lądowych, części i akcesoria należące do klasy 
12 dla wszystkich wyżej wymienionych towarów.

(210) 470401 (220) 2017 04 12
(731) ZaCZyTaNI SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
gdynia

(540) LDR LITeRaCKI DeBIUT ROKU

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, dzienniki, ma-
gazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, 
biuletyny, mapy, druki, karty muzyczne, wydawnictwa mu-
zyczne, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, artykuły 
piśmienne, encyklopedie, słowniki i leksykony, kompendia 
wiedzy, poradniki, opracowania lektur szkolnych, monogra-
fie, 41 organizowanie konkursów literackich, organizowanie 
spotkań, seminariów, kongresów z zakresu literatury, usługi 
publikacji tekstów, organizowanie wystaw w celach kultural-
nooświatowych i/lub edukacyjnych.

(210) 470405 (220) 2017 04 12
(731) DReaM PLaCe SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) W WILaNóWKa OSIeDLe DOMóW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, dzierżawa lub wynajem 
budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie konsor-
cjalne nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organi-
zacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finanso-
wania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie fi-
nansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, 
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czyn-
szów, pobieranie czynszu, pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Inter-
netu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, udzielanie informacji związanych z wynaj-
mem budynków, usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi kon-
sultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania 
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących 
nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, wynajem budynków, wynajem lokali na cele 
biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nie-
ruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie po-
mieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, zapewnianie środków 
finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finan-
sowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie budynka-
mi, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie 
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, administrowanie finansami, 
alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, dokonywa-
nie transakcji finansowych, doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie kapitałem 
własnym, finansowanie nabycia, finansowanie podmiotów 
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handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finan-
sowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie rozwoju 
produktów, planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, 
pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, 
usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania zwią-
zane z hotelami, usługi finansowe, usługi finansowe dotyczą-
ce własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe 
dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi fi-
nansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finan-
sowo - inwestycyjne, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału 
wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi kapi-
talizacji, usługi planowania finansowego związane z projek-
tami budowlanymi, usługi w zakresie finansów handlowych, 
usługi w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, usługi 
w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządza-
nia aktywami, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi 
z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocen-
towania, utrzymywanie kont depozytowych w celach inwe-
stycyjnych, zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie fi-
nansowania, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami 
finansowymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania 
budynków, zarządzanie kapitałem, zarządzanie powiernicze 
nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym.

(210) 470407 (220) 2017 04 12
(731) MeTROPOLITaN INVeSTMeNT SPółKa aKCyjNa, 

Warszawa
(540) MeTROPOLITaN Investment

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, doradztwo w zakresie public rela-
tions, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
mi w zakresie public relations, administrowanie programami 
lojalności konsumenta, administrowanie programów lojalno-
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, obsługa progra-
mów lojalnościowych, organizowanie konsumenckich pro-
gramów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie, 
obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów mo-
tywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja re-
klam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja ulotek promocyj-
nych, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej 

świadczone w ramach korespondencji masowej, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, usługi doradztwa biznesowego, 36 ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawa-
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, finansowanie inwe-
stycji budowlanych, finansowanie konsorcjalne nierucho-
mości, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tyl-
ko nieruchomości], organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w za-
kupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie in-
formacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, 
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie porozumień dotyczących nierucho-
mości [usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem lokali 
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży de-
talicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wy-
najem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, 
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajmowanie centrów handlowych, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmo-
wanie powierzchni w centrach handlowych, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, za-
rządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 
zarządzanie portfelem nieruchomości, administrowanie fi-
nansami, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, 
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dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie 
kapitałem własnym, finansowanie nabycia, finansowanie 
podmiotów handlowych, finansowanie projektów budow-
lanych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finanso-
wanie rozwoju produktów, planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości 
komercyjnych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapi-
tału finansowego, usługi finansowania wyposażenia, usługi 
finansowania związane z hotelami, usługi finansowe, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji 
kapitału, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nierucho-
mości, usługi finansowo - inwestycyjne, usługi inwestycyjne 
w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsię-
wzięcia, usługi kapitalizacji, usługi planowania finansowego 
związane z projektami budowlanymi, usługi w zakresie fi-
nansów handlowych, usługi w zakresie konsolidacji środków 
pieniężnych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie zarzą-
dzania finansami, usługi z zakresu transakcji finansowych 
dotyczących stóp oprocentowania, utrzymywanie kont 
depozytowych w celach inwestycyjnych, zabezpieczanie 
środków finansowych na zakup nieruchomości, zabezpie-
czanie funduszy, zapewnianie finansowania, zarządzanie 
aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie 
finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, za-
rządzanie ryzykiem finansowym.

(210) 470408 (220) 2017 04 12
(731) WójCIK jaROSłaW FaRMa ZIół, głogów
(540) Farma ziół

(531) 01.03.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 07.01.09, 07.01.24, 
05.11.11, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higie-
ny twarzy, ciała i włosów, farby, kremy, szampony, odżywki, 
balsamy, maseczki i lakiery do włosów, toniki, mleczka, ma-
seczki i kremy do twarzy, balsamy i olejki do ciała, balsa-
my po goleniu, kremy do rąk, kremy do stóp, żele do nóg 
i do stóp, produkty złuszczające solne i cukrowe, środki 
perfumeryjne i dezodoranty, mydła, żele pod prysznic, 
płyny do kąpieli, kule kąpielowe, pudry kąpielowe, pianki 
kąpielowe, kosmetyki do zabiegów SPa, glinki, maseczki, 
błota, olejki eteryczne, olejki do masażu, balsamy i środki 
złuszczające dla różnych rodzajów skóry, produkty do pie-
lęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji jamy ustnej, środ-
ki do aromatyzacji pomieszczeń, 30 kawa, herbata, kakao, 
zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, ryż, 
mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby pie-
karnicze i ciastkarskie, żywność dietetyczna pochodzenia 
roślinnego nie do celów leczniczych, żywność i artykuły 
spożywcze z dodatkiem witamin, składników mineralnych 
oraz innych środków wspomagających funkcjonowanie 
poszczególnych narządów człowieka na bazie mąki i pro-

duktów zbożowych, dietetyczne i odżywcze zamienni-
ki posiłków, wszystkie wyżej wymienione przeznaczone 
nie do celów medycznych zawarte w tej klasie, 35 usługi 
sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, 
w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem 
Internetu: ziół i przypraw, żywności dietetycznej i arty-
kułów spożywczych, żywności i artykułów spożywczych 
z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz innych 
środków wspomagających funkcjonowanie poszczegól-
nych narządów człowieka, dietetycznych i odżywczych 
zamienników posiłków, naturalnych surowców kosmetycz-
nych i kosmetyków naturalnych, artykułów z branży ko-
smetycznej, towarów higienicznych i do pielęgnacji ciała, 
kosmetyków i środków do celów leczniczych, preparatów 
farmaceutycznych i parafarmaceutycznych uzupełniające 
dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy.

(210) 470412 (220) 2017 04 12
(731) ShaKe gROUP SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) SeLLIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone 
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, 
programy multimedialne, publikacje elektroniczne prze-
znaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elek-
tronicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku; urządzenia do od-
twarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwię-
ku, obrazu i informacji w postaci elektronicznej, cyfro-
wej i analogowej; tablety, audiobooki, ebooki, 35 usługi 
sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych 
oraz za pośrednictwem Internetu towarów z branży: elek-
trycznej, elektronicznej, komputerowej, budowlanej, me-
blarskiej, spożywczej, napoi alkoholowych i bezalkoholo-
wych, odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, 
chemicznej, papierniczej, księgarskiej, reklamowej, moto-
ryzacyjnej, usług hotelarskich, usług turystycznych, usług 
deweloperskich, usług wydawniczych, usług telekomu-
nikacyjnych, usług pośrednictwa nieruchomości; promo-
wanie lub sprzedaż towarów lub usług poprzez programy 
lojalnościowe lub partnerskie, administrowanie systema-
mi sprzedaży w ramach programów lojalnościowych lub 
partnerskich, prowadzenie programów lojalnościowych 
lub partnerskich, rozpowszechnianie ogłoszeń i materia-
łów reklamowych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, usługi w zakresie: reklamy, ba-
dania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, 
usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzeda-
ży poprzez telefon i Internet, usługi w zakresie pośrednic-
twa telekomunikacyjnego on-line polegające na umoż-
liwianiu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania 
umów kupna-sprzedaży, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi przesyła-
nia danych przez Internet, przesyłanie informacji i komu-
nikatów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet; 
usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi 
telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem  
Internetu oraz poprzez sieć telefonów komórkowych infor-
macji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, wiadomo-
ści bieżących, szeroko pojętej informacji, w tym również 
informacji dotyczącej rozrywki, turystyki i sportu; usługi 
poczty elektronicznej; obsługa internetowych forów dys-
kusyjnych; przesyłanie informacji SMSem, MMSem; prze-
syłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub 
odbioru informacji urządzeń mobilnych.
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(210) 470415 (220) 2017 04 12
(731) ShaKe gROUP SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) BUyIQ
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone 
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, 
programy multimedialne, publikacje elektroniczne prze-
znaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elek-
tronicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku; urządzenia do odtwa-
rzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu 
i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej; 
tablety, audiobooki, ebooki, 35 usługi sprzedaży w hurtow-
niach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednic-
twem Internetu towarów z branży: elektrycznej, elektronicz-
nej, komputerowej, budowlanej, meblarskiej, spożywczej, 
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, odzieżowej, 
obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, chemicznej, papier-
niczej, księgarskiej, reklamowej, motoryzacyjnej, usług hote-
larskich, usług turystycznych, usług deweloperskich, usług 
wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, usług pośred-
nictwa nieruchomości; promowanie lub sprzedaż towarów 
lub usług poprzez programy lojalnościowe lub partnerskie, 
administrowanie systemami sprzedaży w ramach progra-
mów lojalnościowych lub partnerskich, prowadzenie pro-
gramów lojalnościowych lub partnerskich, rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi w za-
kresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw lub tar-
gów handlowych, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów 
kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, usługi w zakre-
sie pośrednictwa telekomunikacyjnego on-line polegające 
na umożliwianiu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawie-
rania umów kupna-sprzedaży, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi przesyłania 
danych przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów 
poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet; usługi por-
talu internetowego obejmujące takie usługi telekomunika-
cyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu oraz po-
przez sieć telefonów komórkowych informacji tekstowych, 
obrazowych i dźwiękowych, wiadomości bieżących, szero-
ko pojętej informacji w tym również informacji dotyczącej 
rozrywki, turystyki i sportu; usługi poczty elektronicznej; 
obsługa internetowych forów dyskusyjnych; przesyłanie 
informacji SMSem, MMSem; przesyłanie informacji z zasto-
sowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń 
mobilnych.

(210) 470421 (220) 2017 04 12
(731) FUNDaCja RaK ‘N’ ROLL - WygRaj ŻyCIe, Warszawa
(540) BOSKIe MaTKI

(531) 09.01.07, 09.01.10, 02.05.01, 02.05.06, 02.05.23, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, orga-
nizacja zbiórek, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 470432 (220) 2017 04 12
(731) COMPaCK SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Podole
(540) COM PaCK aLL IN PaCKagINg

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle ma-
larskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego.

(210) 470455 (220) 2017 04 13
(731) POLVaTeX SPółKa jaWNa, Czempiń
(540) POLVaTeX

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały wyściełające i wypełniające 
z tworzyw sztucznych i gumy, pakuły, materiały izolacyjne 
i uszczelniające, 22 materiały na obicia i do wypełniania, nie-
przerobione tekstylne materiały włókiennicze, 24 tekstylia 
i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty 
na łóżka i obrusy.

(210) 470461 (220) 2017 04 13
(731) aLLIUM gRUPa PRODUCeNTóW  

SPółKa Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, 
Osowa Sień

(540) allium

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane, ma-
rynowane, mrożone warzywa, owoce i grzyby, warzywa 
w puszkach, ekstrakty warzywne i owocowe, 31 produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa, 
owoce i grzyby, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z kon-
serwowanymi, suszonymi, gotowanymi, marynowanymi, 
mrożonymi warzywami, owocami i grzybami, warzywami 
w puszkach, ekstraktami warzywnymi i owocowymi, pro-
duktami rolnymi, ogrodniczymi, leśnymi, nasionami, ziar-
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nami, świeżymi warzywami, owocami i grzybami, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez 
Internet towarów takich jak: konserwowane, suszone, goto-
wane, marynowane, mrożone warzywa, owoce i grzyby, wa-
rzywa w puszkach, ekstrakty warzywne i owocowe, produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne, nasiona, ziarno, świeże warzywa, 
owoce i grzyby, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia 
i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w tym Internetu towarów takich jak: 
konserwowane, suszone, gotowane, marynowane, mrożone 
warzywa, owoce i grzyby, warzywa w puszkach, ekstrakty 
warzywne i owocowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, 
nasiona, ziarno, świeże warzywa, owoce i grzyby, pośrednic-
two handlowe, agencje informacji handlowej, 39 przecho-
wywanie warzyw, w tym czosnku, porów, cebuli, szalotki, 
40 konserwowanie żywności, mrożenie żywności, obieranie 
i mrożenie warzyw, w tym czosnku, porów, cebuli, szalotki.

(210) 470468 (220) 2017 04 13
(731) DOBRy hOTeL MIĘCZKOWSKI 

SPółKa KOMaNDyTOWa, Sopot
(540) hotel Deo gdańsk Old Town CONFeReNCe & SPa

(531) 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12, 07.01.24, 26.11.03, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przyjęć 
[rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dys-
kotekami, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, bary szybkiej obsługi, restauracje sa-
moobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 470471 (220) 2017 04 13
(731) CONCePT 12 SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FReSh & ROLL sushi and juice

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, baro-
we, kawiarnie, catering .

(210) 470478 (220) 2017 04 13
(731) eUROTeL SPółKa aKCyjNa, gdańsk
(540) dotknij marzeń
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji 
i komputery, urządzenia do nagrywania, transmisji lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia i przyrządy: 
naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe 
i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, progra-
my komputerowe, maszyny liczące, urządzenia peryferyjne 
do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, w tym 
drukarki, skanery, klawiatury, modemy, karty sieciowe, napę-
dy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne, w tym 
telefony komórkowe, urządzenia do odbierania i przesyłania 
danych, urządzenia umożliwiające połączenie i korzystanie 
z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu, elektro-
niczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwa-
nia, magazynowania przekazu i obrazowania danych, części 
i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 35 zarządzanie 
w działalności handlowej i administrowanie działalnością 
handlową, poradnictwo w zakresie działalności handlowej, 
zarządzanie danymi, w szczególności danymi zapisanymi 
na nośnikach pamięci lub w formie elektronicznej, kompi-
lacja danych komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowe bazy danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów z branży komputerowej, elektronicznej, 
telekomunikacyjnej, w tym sprzętu przetwarzającego dane 
i komputerów, oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indek-
sowania i organizacji informacji, w szczególności w sieciach 
komputerowych, w tym w Internecie, systemy komputero-
we, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe, foto-
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne prze-
wodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-ste-
rujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne 
i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki 
danych, programy komputerowe, maszyny liczące, kompu-
terowe urządzenia peryferyjne i sprzęt przetwarzający dane, 
w tym drukarki do użytku z komputerami, skanery, klawiatu-
ry komputerowe, modemy, karty sieciowe, napędy dysków 
do komputerów, aparatura i urządzenia telekomunikacyjne, 
w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbioru i trans-
misji danych, urządzenia umożliwiające korzystanie z elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych i łączenie się z elektro-
nicznymi sieciami komunikacyjnymi, w tym z Internetem, 
elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, 
uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania da-
nych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 
umożliwiające klientom dogodne oglądanie i zakup tych 
towarów: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usług elektronicznych, na stronie internetowej oraz usług 
pośrednictwa w powyższej dziedzinie, w tym informacja 
w zakresie towarów i usług oferowanych przez osoby trze-
cie, organizowanie i przeprowadzanie imprez branżowych 
i wystaw, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
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informacja o powyższych usługach, zapewnianie działania 
baz danych za pomocą przetwarzania, zarządzania i admi-
nistrowania bazami danych, wszystkie wyżej wymienione, 
z wyjątkiem usług związanych z obszarem artystycznym, 
z wyjątkiem muzyki, grafiki, wideo tworzonych i reprodu-
kowanych za pomocą oprogramowania komputerowego, 
37 konserwacja, instalacja i naprawa komputerów, tabletów, 
sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń pery-
feryjnych i użytkowych urządzeń elektronicznych, konser-
wacja i naprawa cyfrowych odtwarzaczy muzyki i lub wi-
deo, komputerów podręcznych, urządzeń PDa, terminarzy 
elektronicznych i notatników elektronicznych, konserwacja 
i naprawianie elektronicznego sprzętu muzycznego, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych, 41 edukacja, organizowanie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, kon-
kursów w celach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, 42 doradztwo w dziedzinie sprzętu kompu-
terowego i innego sprzętu do przetwarzania danych, pro-
jektowania systemów komputerowych i sieci, doradztwo 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, reprodukcja pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów, 
wypożyczanie komputerów i sprzętu do przetwarzania 
danych, wypożyczanie akcesoriów komputerowych i kom-
puterowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego informacja o usługach wska-
zanych powyżej, archiwizacja komputerowych baz danych, 
prowadzenie komputerowych baz danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych.

(210) 470480 (220) 2017 04 13
(731) eUROTeL SPółKa aKCyjNa, gdańsk
(540) iDream

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji 
i komputery, urządzenia do nagrywania, transmisji lub od-
twarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia i przyrządy: 
naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe 
i kontrolno-sterujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, 
elektroniczne i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, progra-
my komputerowe, maszyny liczące, urządzenia peryferyjne 
do komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, w tym 
drukarki, skanery, klawiatury, modemy, karty sieciowe, napę-
dy dysków, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne, w tym 
telefony komórkowe, urządzenia do odbierania i przesyłania 
danych, urządzenia umożliwiające połączenie i korzystanie 
z sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu, elektro-
niczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, uzyskiwa-
nia, magazynowania przekazu i obrazowania danych, części 
i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 35 zarządzanie 
w działalności handlowej i administrowanie działalnością 
handlową, poradnictwo w zakresie działalności handlowej, 
zarządzanie danymi, w szczególności danymi zapisanymi 
na nośnikach pamięci lub w formie elektronicznej, kompi-
lacja danych komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowe bazy danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów z branży komputerowej, elektronicznej, 

telekomunikacyjnej, w tym sprzętu przetwarzającego dane 
i komputerów, oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indek-
sowania i organizacji informacji, w szczególności w sieciach 
komputerowych, w tym w Internecie, systemy komputero-
we, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy: naukowe, foto-
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne prze-
wodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-ste-
rujące, nośniki danych, w tym magnetyczne, elektroniczne 
i optyczne, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki 
danych, programy komputerowe, maszyny liczące, kompu-
terowe urządzenia peryferyjne i sprzęt przetwarzający dane, 
w tym drukarki do użytku z komputerami, skanery, klawiatu-
ry komputerowe, modemy, karty sieciowe, napędy dysków 
do komputerów, aparatura i urządzenia telekomunikacyjne, 
w tym telefony komórkowe, urządzenia do odbioru i trans-
misji danych, urządzenia umożliwiające korzystanie z elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych i łączenie się z elektro-
nicznymi sieciami komunikacyjnymi, w tym z Internetem, 
elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, 
uzyskiwania, magazynowania przekazu i obrazowania da-
nych, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 
umożliwiające klientom dogodne oglądanie i zakup tych 
towarów: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usług elektronicznych, na stronie internetowej oraz usług 
pośrednictwa w powyższej dziedzinie, w tym informacja 
w zakresie towarów i usług oferowanych przez osoby trze-
cie, organizowanie i przeprowadzanie imprez branżowych 
i wystaw, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
informacja o powyższych usługach, zapewnianie działania 
baz danych za pomocą przetwarzania, zarządzania i admi-
nistrowania bazami danych, wszystkie wyżej wymienione, 
z wyjątkiem usług związanych z obszarem artystycznym, 
z wyjątkiem muzyki, grafiki, wideo tworzonych i reprodu-
kowanych za pomocą oprogramowania komputerowego, 
37 konserwacja, instalacja i naprawa komputerów, tabletów, 
sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń pery-
feryjnych i użytkowych urządzeń elektronicznych, konser-
wacja i naprawa cyfrowych odtwarzaczy muzyki i lub wi-
deo, komputerów podręcznych, urządzeń PDa, terminarzy 
elektronicznych i notatników elektronicznych, konserwacja 
i naprawianie elektronicznego sprzętu muzycznego, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych, 41 edukacja, organizowanie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, kon-
kursów w celach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, 42 doradztwo w dziedzinie sprzętu kompu-
terowego i innego sprzętu do przetwarzania danych, pro-
jektowania systemów komputerowych i sieci, doradztwo 
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, reprodukcja pro-
gramów komputerowych, programowanie komputerów, 
wypożyczanie komputerów i sprzętu do przetwarzania 
danych, wypożyczanie akcesoriów komputerowych i kom-
puterowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego informacja o usługach wska-
zanych powyżej, archiwizacja komputerowych baz danych, 
prowadzenie komputerowych baz danych, odzyskiwanie 
danych komputerowych.

(210) 470486 (220) 2017 04 13
(731) SeNSe aND BODy SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) polish flowers

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do pa-
znokci, zmywacze do paznokci, 44 salony piękności.

(210) 470517 (220) 2017 04 14
(731) Mea SaLUS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) iWylecz
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
publikacje elektroniczne do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bez-
przewodowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, nagrane programy komputerowe 
do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie telefonów 
komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz da-
nych, programy komputerowe do dostępu do przeglądania 
i przeszukiwania baz danych, oprogramowanie kompute-
rowe do użytku w związku z usługami abonamentowego 
dostępu do informacji on-line, oprogramowanie umożliwia-
jące użytkownikom odtwarzanie i programowanie treści au-
dio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie 
komputerowe i oprogramowanie sprzętowe do programów 
systemów operacyjnych, programy do synchronizacji da-
nych oraz programy narzędzi tworzenia aplikacji do kompu-
terów osobistych i podręcznych, 10 urządzenia i instrumenty 
medyczne, urządzenia i przyrządy medyczne zintegrowane 
w układzie robotyki oraz wyposażone w technologię prze-
wodnika w czasie rzeczywistym za pomocą czujników lub 
środków przewodnictwa elektrycznego, ramiona robotów, 
urządzenia do zdalnego sterowania do celów medycznych, 
urządzenia czujnikowe do użytku medycznego w diagno-
zowaniu, instrumenty elektromedyczne, urządzenia mo-
nitorujące stan zdrowia, urządzenia do wspierania opisu 
symptomów chorobowych, automatycznego organizowa-
nia procesu leczenia, 35 usługi sprzedaży i pośrednictwa 
w sprzedaży farmaceutyków, suplementów diety, urządzeń 
i instrumentów medycznych i rehabilitacyjnych, oprogra-
mowania, oprogramowania do użytku w zakresie medy-
cyny, robotów, usługi udostępniania porównywarek cen 
usług diagnostycznych, medycznych i rehabilitacyjnych 
oraz cen farmaceutyków, suplementów diety, aparatury 
i sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pośrednictwo 
w sprzedaży usług medycznych i paramedycznych, sprze-
daż oprogramowania komputerowego, 36 ubezpieczenia 
zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód 
w ubezpieczeniach, orzecznictwo medyczne dla potrzeb 
ubezpieczeń, ocena ryzyka dla potrzeb ubezpieczeń, ubez-
pieczenia, banki z dostępem bezpośrednim np. przez In-
ternet, informacje bankowe, 42 projektowanie i tworzenie 
systemów komputerowych i oprogramowania komputero-
wego, instalacje oprogramowania komputerowego, opra-
cowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
na, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 

oprogramowania komputerowego, utrzymywanie i tworze-
nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, udostępnianie 
miejsca na serwerach, hosting, usługi IT dla podmiotów 
rynku medycznego (np. lekarzy, placówek medycznych) 
i ubezpieczeniowego, projektowanie i rozwój komputerów 
i oprogramowania, w szczególności oprogramowania prze-
znaczonego do użytku w zakresie technologii medycznych, 
projektowanie robotów urządzeń do użytku w zakresie me-
dycyny, badania w zakresie robotyki, informatyki, usługi in-
żynierskie w odniesieniu do robotyki, 44 usługi medyczne 
i paramedyczne, poradnictwo medyczne i farmaceutyczne, 
cyfrowe przychodnie medyczne, umożliwianie autodiagno-
styki medycznej za pomocą aplikacji internetowych oraz 
łącza telekomunikacyjnego, usługi świadczone poprzez 
Internet oraz łącza telekomunikacyjne polegające na umoż-
liwianiu rejestracji do lekarza oraz prowadzenia za pomo-
cą tych środków komunikacji z lekarzem, usługi asystenta 
w dziedzinie diagnostyki medycznej świadczone poprzez 
Internet lub łącza telekomunikacyjne, świadczenie usług 
związanych z medycyną i farmacją za pośrednictwem por-
tali internetowych.

(210) 470522 (220) 2017 04 14
(731) eWROL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Lurty
(540) eWROL

(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.18, 
03.04.20, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, komponenty do wyrobu 
pasz, śruty, nasiona roślin rolniczych.

(210) 470525 (220) 2017 04 14
(731) eWROTUCZ SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Osiek
(540) eWRO TUCZ

(531) 29.01.05, 27.05.01, 03.04.18, 03.04.24
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt tucznych, komponen-
ty do wyrobu pasz, tucznik żywy, 42 hodowla trzody 
chlewnej.

(210) 470535 (220) 2017 04 14
(731) British american Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, gB
(540) jOhN PLayeR SPeCIaL jPS
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 24.01.03, 24.01.13, 07.01.01, 
03.03.01, 03.03.17, 03.03.24

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, arty-
kuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przy-
rządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne 
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do  
e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, ar-
tykuły dla palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne 
do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich 
urządzeń.

(210) 470540 (220) 2017 04 14
(731) ŻyCh aRKaDIUSZ FIRMa BIT NIeRUChOMOŚCI, 

Złocieniec
(540) BIT Nieruchomości

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 26.04.09, 07.01.08, 
07.01.09, 07.01.24, 07.03.02

(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, ad-
ministrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub po-
średnictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje 
pobierania czynszów, agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
biuro wynajmu mieszkań, doradztwo dotyczące inwestowa-
nia w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszka-
niowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa lub 
wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń han-
dlowych, informacje finansowe i wyceny, inwestowanie w nie-
ruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieru-
chomości), planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pobieranie podatków od nieruchomości 
komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, po-
moc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie kredytów hipo-
tecznych, powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing 
nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomo-
ści, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie 

informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informa-
cji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, 
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wy najmu grun-
tów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usłu-
gi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w za-
kresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencyj-
ne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi 
agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych, usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie kredy-
tów hipotecznych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa inwestycyjnego 
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieru-
chomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, 
usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubez-
pieczeń, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usłu-
gi nabywania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce nieruchomości, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, 
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w za-
kresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie 
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nie-
ruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi wy-
najmu mieszkań, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości, wynajem budynków, wynajem 
domów, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem pomiesz-
czeń handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarzą-
dzanie domami, zarządzanie budynkami, zarządzanie inwe-
stycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(210) 470541 (220) 2017 04 14
(731) British american Tobacco (Brands) Limited, Londyn, 

gB
(540) jOhN PLayeR SPeCIaL jPS
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(531) 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 07.01.01, 24.01.03, 24.01.13, 
27.05.01, 27.05.22, 29.01.12

(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły 
dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabi-
jarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-p-
apierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, artykuły 
dla palaczy zwłaszcza urządzenia elektroniczne do podgrze-
wania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.

(210) 470554 (220) 2017 04 18
(731) gaMa DeTaL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Porosły
(540) gaMUŚ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, wyciągi z owoców bezalkoholowe, 
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji 
napojów, lemoniady, syropy do lemoniad, syropy do napo-
jów, nektary owocowe, napoje z soków owocowych bezal-
koholowe, soki owocowe, soki warzywne jako napoje.

(210) 470565 (220) 2017 04 18
(731) OKRĘgOWa SPółDZIeLNIa MLeCZaRSKa, 

Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 

gucio serek truskawkowy Nowa Receptura 
Bez syropu glukozowo-fruktozowego

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 26.01.04, 27.07.01, 03.01.06, 
03.01.20, 03.01.24, 05.07.08, 08.03.25, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone, 
dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w po-
staci ziaren, orzechów, owoców, twarogi, twarożki, twarożki 
o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki smakowe.

(210) 470575 (220) 2017 04 18
(731) WajSZCZaK PIOTR PW CONSULTINg, Płock
(540) LIBeR
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji 
skóry, olejki eteryczne, płyny bo kąpieli, sole do kąpieli, pasty 
do mycia rąk, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki 
do masażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
płyny do mycia naczyń kuchennych, płyny i proszki do pra-
nia, płyny do bielenia, czyszczenia tkanin, odplamiacze 
do tkanin, płyny do płukania tkanin, płyny do mycia i czysz-
czenia podłóg, płyny do czyszczenia kuchni, płyny do mycia 

szyb, środki nabłyszczające do zmywarek, preparaty do usu-
wania kamienia z wyrobów gospodarstwa domowego, 
szampony do mycia samochodów, płyny do spryskiwaczy.

(210) 470581 (220) 2017 04 18
(731) SOMaPOL SłaWOMIR SOBOTa 

SPółKa KOMaNDyTOWa, Chojno
(540) SOMaPOL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.11.13, 26.04.05, 26.04.11, 
07.15.08

(510), (511) 19 drewno konstrukcyjne, drewno laminowa-
ne, drewno kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno 
fornirowane, podłogi drewniane, płyty drewniane, belki 
drewniane, panele drewniane, deski drewniane, drewniane 
poręcze, płytki drewniane, okładziny drewniane, drewnia-
ne podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje drewniane, 
elementy konstrukcji z drewna, płyty dachowe [z drewna], 
płyty wiórowe z drewna, materiały budowlane z drewna, 
części z materiałów drewnopodobnych, elementy budow-
lane z imitacji drewna, drewno do wytwarzania przedmio-
tów użytku domowego, wyroby stolarskie z drewna do wy-
korzystania w budynkach, drzwi drewniane, okiennice 
drewniane, futryny drzwiowe drewniane, drewniane rolety 
zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane ramy okien, 
drewniane ościeżnice drzwiowe, budowle drewniane, złącza 
drewniane, słupy drewniane, oranżerie wykonane z drewna, 
budki ogrodowe z drewna, drewniane rusztowania, drewno, 
sztuczne drewno, profile drewniane, obramowania drewnia-
ne, kształtka drewniana, wióry z drewna miękkiego, do użyt-
ku w ogrodach, drewniane rury, drewniane listwy profilowe, 
płyty wiórowe, dachy niemetalowe, krokwie dachowe, nie-
metalowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, panele 
dachowe niemetalowe, dachowe (pokrycia -) niemetalowe, 
dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć -), ściany osłonowe 
z materiałów niemetalowych, ścianki boczne (niemetalowe 
-), ruchome ścianki działowe [ściany] z materiałów niemeta-
lowych, wyłożenia ścian, niemetalowe, do budownictwa, 
ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, ściany 
osłonowe, nie z metalu, wewnętrzne ścianki działowe wyko-
nane z materiałów niemetalowych, boazerie, boazerie wy-
stawowe (niemetalowe -), listwy boazeryjne (niemetalowe -), 
20 gałki drewniane, drewniane klamki drzwiowe, odbojniki 
drewniane do drzwi, okucia drzwiowe wykonane z drewna, 
blokady do okien z drewna, dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okien-
nym, meble drewniane, panele drewniane do mebli, prze-
grody drewniane do mebli, meble wykonane z substytutów 
drewna, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, stelaże 
do łóżek drewniane, materace wykonane z elastycznego 
drewna, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów 
i zdjęć, żaluzje drewniane, rolety wykonane z drewna [we-
wnętrzne], haczyki z drewna do podtrzymywania zasłon, 
pojemniki drewniane, zbiorniki do składowania z drewna, 
donice drewniane w postaci skrzyń, skrzynie drewniane 
do celów pakowania przemysłowego, drewniane beczki, 
wino (kadzie drewniane do zlewania -), trumny z drewna, 
skrzynki na listy z drewna, drewniane wieka do pojemników 
przemysłowych do pakowania, palety drewniane, drabiny 
drewniane, tabliczki wykonane z drewna, szyldy reklamowe 
z drewna, drewniane uchwyty do szyldów, meble, meblo-
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ścianki, skrzynie [meble], szafy [meble], zestawy mebli, pufy 
[meble], płyty meblowe, elementy meblowe, niemetalowe 
części mebli, ściany działowe [meble], złącza do mebli, re-
produkcje mebli antycznych, meble uliczne niemetalowe, 
meble do samochodów kempingowych, meble do eks-
ponowania towarów, meble do użytku przemysłowego, 
wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli], nie-
metalowe regały magazynowe [meble], stojaki na wino [me-
ble], stojaki na broszury [meble], stanowisko pracy z kom-
puterem [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, 
prowadnice do szuflad [okucia meblowe], gałki do frontów 
meblowych, niemetalowe, wsporniki do półek niemetalowe 
[części mebli], wykończeniowe elementy z tworzyw sztucz-
nych do mebli, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony 
krawędzi mebli, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla 
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], meble 
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w po-
ruszaniu się, sekcje boazeryjne do mebli, 40 konserwowanie 
drewna, ścinanie i obróbka drewna, udzielanie informacji 
związanych z obróbką drewna, laminowanie drewna, he-
blowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie substy-
tutów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, konserwacja 
drewna [inna niż malowanie], suszenie drewna w piecach, 
usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnia-
nych, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usuwanie 
powłok z mebli, zabezpieczanie przed płomieniami mebli, 
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich.

(210) 470584 (220) 2017 04 18
(731) gRUPa SPOTTeD SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Lublin
(540) Spotted

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
reklamowe w Internecie, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej w serwisie internetowym, reklama w formie stron in-
ternetowych lub serwisów internetowych, reklama radiowa 
i telewizyjna, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych i telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników 
reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich, 
usługi promocji oraz usługi marketingowe, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, organizowanie 
i obsługa aukcji i konkursów, usługi w zakresie systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami elektronicz-
nymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w kom-
puterowych bazach danych i w plikach komputerowych, 
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych 
baz danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania 
plikami, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu 
kontrahentów, usługi porównywania cen, usługi w zakre-
sie badania mediów, badania marketingowe, publikowanie 
i rozpowszechnianie ogłoszeń i tekstów reklamowych, usłu-
gi w zakresie prezentacji, w tym w Internecie, różnorodnych 
produktów osób trzecich dla celów sprzedaży detalicznej, 
usługi w zakresie prezentacji, w tym w Internecie, różnorod-
nych usług osób trzecich, usługi w zakresie rozpowszechnia-
nia informacji handlowych, usługi w zakresie rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, 
broszur, druków, próbek, oferowanie przez Internet, w tym 

w sklepach i serwisach internetowych, różnorodnych towa-
rów takich jak: surowce i produkty do celów przemysłowych, 
pojazdy, maszyny, narzędzia, sprzęt agD, sprzęt komputero-
wy, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, aplikacje 
komputerowe i internetowe, sprzęt telekomunikacyjny, ar-
tykuły wyposażenia domu, przybory i naczynia kuchenne, 
sprzęt sportowy, sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, no-
śniki danych zapisane i bez zapisu, gry i zabawki, artykuły dla 
dzieci, artykuły dekoracyjne, odzież i akcesoria odzieżowo, 
obuwie i nakrycia głowy, biżuteria, zegarki, produkty spo-
żywczo i napoje, leki, wyroby alkoholowe i tytoniowe, ko-
smetyki, publikacje drukowane i elektroniczne, przetwarza-
nie danych i zarządzanie nimi.

(210) 470585 (220) 2017 04 18
(731) SOMaPOL SłaWOMIR SOBOTa 

SPółKa KOMaNDyTOWa, Chojno
(540) SOMaPOL
(510), (511) 19 drewno konstrukcyjne, drewno laminowa-
ne, drewno kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno 
fornirowane, podłogi drewniane, płyty drewniane, belki 
drewniane, panele drewniane, deski drewniane, drewniane 
poręcze, płytki drewniane, okładziny drewniane, drewnia-
ne podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje drewniane, 
elementy konstrukcji z drewna, płyty dachowe [z drewna], 
płyty wiórowe z drewna, materiały budowlane z drewna, 
części z materiałów drewnopodobnych, elementy budow-
lane z imitacji drewna, drewno do wytwarzania przed-
miotów użytku domowego, wyroby stolarskie z drewna 
do wykorzystania w budynkach, drzwi drewniane, okien-
nice drewniane, futryny drzwiowe drewniane, drewniane 
rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane ramy 
okien, drewniane ościeżnice drzwiowe, budowle drew-
niane, złącza drewniane, słupy drewniane, oranżerie wy-
konane z drewna, budki ogrodowe z drewna, drewniane 
rusztowania, drewno, sztuczne drewno, profile drewnia-
ne, obramowania drewniane, kształtka drewniana, wióry 
z drewna miękkiego, do użytku w ogrodach, drewniane 
rury, drewniane listwy profilowe, płyty wiórowe, dachy nie-
metalowe, krokwie dachowe, niemetalowe dachówki, nie-
metalowe płyty dachowe, panele dachowe niemetalowe, 
dachowe (pokrycia -) niemetalowe, dachy (niemetalowe 
konstrukcje pokryć -), ściany osłonowe z materiałów nieme-
talowych, ścianki boczne (niemetalowe -), ruchome ścianki 
działowe [ściany] z materiałów niemetalowych, wyłożenia 
ścian, niemetalowe, do budownictwa, ściany wewnętrzne 
z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe, nie z meta-
lu, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów 
niemetalowych, boazerie, boazerie wystawowe (niemeta-
lowe -), listwy boazeryjne (niemetalowe -), 20 gałki drew-
niane, drewniane klamki drzwiowe, odbojniki drewniane 
do drzwi, okucia drzwiowe wykonane z drewna, blokady 
do okien z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, 
meble drewniane, panele drewniane do mebli, przegro-
dy drewniane do mebli, meble wykonane z substytutów 
drewna, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, stela-
że do łóżek drewniane, materace wykonane z elastycznego 
drewna, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów 
i zdjęć, żaluzje drewniane, rolety wykonane z drewna [we-
wnętrzne], haczyki z drewna do podtrzymywania zasłon, 
pojemniki drewniane, zbiorniki do składowania z drewna, 
donice drewniane w postaci skrzyń, skrzynie drewniane 
do celów pakowania przemysłowego, drewniane beczki, 
wino (kadzie drewniane do zlewania - ), trumny z drewna, 
skrzynki na listy z drewna, drewniane wieka do pojemników 
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przemysłowych do pakowania, palety drewniane, drabiny 
drewniane, tabliczki wykonane z drewna, szyldy reklamowe 
z drewna, drewniane uchwyty do szyldów, meble, meblo-
ścianki, skrzynie [meble], szafy [meble], zestawy mebli, pufy 
[meble], płyty meblowe, elementy meblowe, niemetalowe 
części mebli, ściany działowe [meble], złącza do mebli, re-
produkcje mebli antycznych, meble uliczne niemetalowe, 
meble do samochodów kempingowych, meble do eks-
ponowania towarów, meble do użytku przemysłowego, 
wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli], 
niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na wino 
[meble], stojaki na broszury [meble], stanowisko pracy 
z komputerem [meble], miniaturowe meble wykonane 
z drewna, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], gałki 
do frontów meblowych, niemetalowe, wsporniki do pó-
łek niemetalowe [części mebli], wykończeniowe elementy 
z tworzyw sztucznych do mebli, listwy z tworzywa sztucz-
nego do ochrony krawędzi mebli, bramki zabezpieczające, 
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych 
[meble], meble przystosowane do użytku przez osoby 
z trudnościami w poruszaniu się, sekcje boazeryjne do me-
bli, 40 konserwowanie drewna, ścinanie i obróbka drewna, 
udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, lami-
nowanie drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, 
laminowanie substytutów drewna, zabiegi na zbutwiałe 
drewno, konserwacja drewna [inna niż malowanie], susze-
nie drewna w piecach, usuwanie zewnętrznych warstw 
z przedmiotów drewnianych, profilowanie mebli, stolar-
stwo meblowe, usuwanie powłok z mebli, zabezpieczanie 
przed płomieniami mebli, produkcja mebli na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich.

(210) 470586 (220) 2017 04 18
(731) hIR RaDOSłaW PRZeDSIĘBIORSTWO DORaDCZO- 

-SZKOLeNIOWe, Dobre Miasto
(540) h hIRPOL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.21, 26.13.25
(510), (511) 37 wynajem sprzętu budowlanego, wynajem 
żurawi jako maszyny budowlane, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, 41 edukacja, informacje o edukacji, edu-
kacja jako nauczanie, kształcenie praktyczne jako pokazy, 
organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, or-
ganizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, usługi 
szkół jako edukacja.

(210) 470630 (220) 2017 04 19
(731) BaBIjCZUK WOjCIeCh, Wrocław
(540) WKS KOPeRNIK

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych zwią-
zanych z grą w szachy, nauczanie w zakresie gry w szachy, 
kształcenie praktyczne w zakresie gry w szachy, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób 
na temat gry w szachy, organizowanie konkursów gry w sza-
chy, organizowane zawodów, turniejów i treningów sza-
chowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, 
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie w zakresie gry w sza-
chy, sprawdziany edukacyjne z zakresu gry w szachy, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi 
w zakresie szachowych obozów wakacyjnych, rezerwowa-
nie miejsc na pokazy gry w szachy, publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 470631 (220) 2017 04 19
(731) BeReZa MaRIUSZ, jaworznik
(540) jOKeR

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 470717 (220) 2017 04 20
(731) PRZyBySZeWSKI ZBIgNIeW, Suchy Las
(540) NOVOTeRM

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, giętkie rury, rurki, przewody, węże i wyposażenie/
akcesoria do nich (w tym zawory) oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, membrany i półprzetworzone syntetyczne 
materiały filtrujące, artykuły amortyzujące wstrząsy i za-
bezpieczające, tłumiki drgań, taśmy, paski i błony klejące, 
elastomery, poliester, półprzetworzone substancje z two-
rzyw sztucznych, włókna mineralne, żywice w formie 
wytłaczanej, 35 usługi sprzedaży towarów: budowlane 
materiały metalowe i niemetalowe, artykuły i materiały 
izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, przewody, 
węże i wyposażenie/akcesoria do nich (w tym zawory) 
oraz wyposażenie do rur sztywnych, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, membrany i półprzetworzone syntetyczne 
materiały filtrujące, artykuły amortyzujące wstrząsy i za-
bezpieczające, tłumiki drgań, taśmy, paski i błony klejące, 
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elastomery, poliester, półprzetworzone substancje z two-
rzyw sztucznych, włókna mineralne, żywice w formie wy-
tłaczanej, kable grzejne, folie izolacyjne, folie metalowe, 
folie aluminiowe, folie z tworzyw sztucznych, taśmy alu-
miniowe, kleje, izolacje przeciwpożarowe, drobne wyro-
by metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone będące półproduktami, metalowe 
konstrukcje, metalowe rury, rurki, przewody giętkie i wy-
posażenie/akcesoria do nich (w tym zawory), metalowe 
urządzenia do mocowania, systemy zamocowań budow-
lanych (metalowe, niemetalowe, z tworzyw sztucznych), 
narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompre-
sory, wentylatory, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów, ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy budowlane, ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do naprawy i konserwacji.

(210) 470718 (220) 2017 04 20
(731) TjS SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRaDINg jaM

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, nagrania audio i wideo, 
nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, 
muzyczne nagrania wideo, nagrania wideo z filmami, 
nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z muzyką, 
nagrania cyfrowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodar-
czej, prace biurowe, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, marketing internetowy, usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
wydawnicze i reporterskie, organizowanie targów i wy-
staw, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradztwo finan-
sowe, analizy i wyceny finansowe, transakcje finansowe, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, seminariów, kongresów i sympozjów, organi-
zowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, 
szkolenia i badania edukacyjne, 42 naukowe i technicz-
ne usługi badania oraz ich projektowanie, przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój kompu-
terowego sprzętu i oprogramowania, doradztwo i usługi 
komputerowe, usługi doradztwa informatycznego, opro-
gramowanie komputerowe, badania naukowe, usługi ba-
dawczo-rozwojowe, tworzenie, projektowanie i aktualizo-
wanie stron i witryn internetowych.

(210) 470722 (220) 2017 04 20
(731) LISNeR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Poznań

(540) WaRZyW NIaK

(531) 26.04.01, 26.04.18, 29.01.11
(510), (511) 30 sałatki warzywne, pasty warzywne.

(210) 470730 (220) 2017 04 21
(731) DR. OeTKeR POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, gdańsk
(540) galaretka KRySTaLICZNa

(531) 08.01.15, 08.01.25, 05.07.08, 05.07.22, 05.07.26, 11.03.02, 
17.02.02, 29.01.15

(510), (511) 29 galaretki owocowe, 30 desery w proszku.

(210) 470733 (220) 2017 04 21
(731) ZMID SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZMiD

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.11.02, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocz-
towa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, pozy-
skiwanie do komputerowych baz danych, negocjowanie 
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i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro-
natu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie 
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi mar-
ketingowe, 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja 
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja 
kart kredytowych, faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finan-
sowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo giełdowe 
[akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośred-
nictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń 
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod 
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kre-
dytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów 
naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie infor-
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządza-
nie finansami, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 do-
radztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kultura 
fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or-
ganizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, produkcja muzyczna, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc 
na pokazy, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], wyższe 
uczelnie [edukacja].

(210) 470742 (220) 2017 04 21
(731) ZMID SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZMID
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowy-
wanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron inter-
netowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, po-
szukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja 
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja 
kart kredytowych, faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, 
maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organi-
zowanie finansowania projektów budowlanych, organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo giełdowe [akcje 
i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emi-
sję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, 
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwa-
rzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, 
sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wy-
cena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów 
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzy-
stanie karty członkowskiej, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny 
fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], zarządzanie finansami, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 
kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie ba-
lów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
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nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or-
ganizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, produkcja muzyczna, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 470743 (220) 2017 04 21
(731) CZajKOWSKa MagDaLeNa LUCyNa FIZjOMeDIKa, 

Warszawa
(540) FIZjOMeDIKa KOMPLeKSOWa RehaBILITaCja

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia.

(210) 470746 (220) 2017 04 21
(731) DR. OeTKeR POLSKa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, gdańsk
(540) Słodka Chwila
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce kan-
dyzowane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie 
orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i zia-
ren, przekąski z owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie orzechów, pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie soi, kandyzowane 
przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, 
chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owocowe, 
galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owoco-
we i warzywne, przeciery owocowe w formie musów, pasty 
do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczy-
wa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, 
masło orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów 
mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, 30 produk-
ty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze, guma do żucia, 
batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, 
przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z produktów zbo-
żowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, przekąski składające 
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się 
głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki 
serowe, chipsy jako produkty zbożowe, musy (słodycze), cze-
kolada i desery, sosy owocowe, pasty do pieczywa na bazie 
czekolady i kakao, pasta migdałowa, miód, napoje kawo-
we, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje 
[frappe], napoje z lodów, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, napoje na ba-
zie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie de-
koracje do ciast, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, owocowe i warzywne napoje typu 
smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies.

(210) 470749 (220) 2017 04 21
(731) gODUŃSKI WOjCIeCh P.P.h.U. WOjTeX, Złotniki
(540) ZjeMy.CO
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usłu-
gi restauracyjne, usługi realizacji zamówień posiłków przez 
Internet.

(210) 470755 (220) 2017 04 21
(731) eWRaNT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Szczecin

(540) e eWRaNT

(531) 26.13.25, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo dla firm w zakresie organizowa-
nia gospodarki odpadami poprodukcyjnymi, organizowa-
nie i zarządzanie gospodarką odpadami na zlecenie firm, 
39 załadunek, wyładunek, składowanie, magazynowanie, 
transport i przeładunek odpadów, przewożenie ładunków, 
transport samochodowy, wynajem samochodów ciężaro-
wych z kierowcą, wywóz, załadunek, wyładunek, składowa-
nie, magazynowanie odpadów, 40 unieszkodliwianie i re-
cykling odpadów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych, doradztwo specjalistyczne w zakresie 
unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, poddawania 
procesom odzysku, recyklingu, przetwarzanie, przekształca-
nie, demontaż, oczyszczanie, odkażanie, unieszkodliwianie, 
pozyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych.

(210) 470757 (220) 2017 04 21
(731) SZCZePaŃSKI BaRNaBa PURe SNOWBOaRDS, 

Myślenice
(540) PURe SNOWBOaRDS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 14.07.02, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 
26.04.03, 14.07.03

(510), (511) 28 deski snowboardowe, splitboardy, narty, nar-
ty skiboardowe, narty do monoskiingu, 35 usługi prowadze-
nia sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych 
sklepach, sieciach sklepów detalicznych, hurtowniach oraz 
poprzez Internet, a także poprzez domy sprzedaży wysył-
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kowej następujących towarów: desek snowboardowych, 
splitboardów, nart, nart skiboardowych, nart do mono-
skiingu, wiązań snowboardowych, wiązań splitboardowych 
i wiązań narciarskich, 41 nauczanie, edukacja, kształcenie 
praktyczne, pokazy do celów szkoleniowych, usługi instruk-
tażowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycz-
nej, instruktaż w zakresie sportów zimowych, nauka jazdy 
na nartach, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów 
zimowych, organizowanie obozów sportowych, 42 pro-
jektowanie i testowanie nowych produktów, testowanie 
produktów.

(210) 470779 (220) 2017 04 21
(731) NOVaRTIS ag, Bazylea, Ch
(540) gaTeMeeN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 470791 (220) 2017 04 21
(731) CZajKOWSKI SłaWOMIR geNeRaL PROTeCTION 

aND SaFeTy, Warszawa
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 24.01.01, 24.01.25, 24.17.05, 24.17.25, 
29.01.12

(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kursy ko-
respondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie].

(210) 470800 (220) 2017 04 24
(731) UNIPhaR SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SuperSalt salt plus

(531) 24.13.01, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 5 sól do celów leczniczych, sole do celów me-
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, 30 sól spożywcza, dodatki smako-
we i przyprawy.

(210) 470803 (220) 2017 04 24
(731) SULIKOWSKa-KOLBUSZ agNIeSZKa 

PRZeDSIĘBIORSTWO haNDLOWe heLeN, Szczecinek
(540) COBRa LOOK

(531) 03.11.01, 03.11.24, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 artykuły optyczne, filtry optyczne, filtry polary-
zacyjne, filtry ze szkła optycznego, okulary, okulary słonecz-
ne i soczewki kontaktowe, futerały na urządzenia optyczne, 
obiektywy [soczewki] optyka, okulary do makijażu, okulary 
inteligentne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciw-
słonecznych, osłony boczne do okularów, pryzmaty [opty-
ka], pryzmaty do celów optycznych, półfabrykaty socze-
wek, soczewki [szkła] optyczne, soczewki antyrefleksyjne, 
soczewki optyczne, soczewki powiększające oczy, soczewki 
z tworzywa sztucznego, urządzenia i przyrządy optycz-
ne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, części 
do okularów, mostki do okularów przeciwsłonecznych, no-
ski do okularów, okulary lodowcowe, oprawki do okularów 
i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wy-
konane z metalu, oprawki do okularów wykonane z metalu 
i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane 
z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, 
oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw 
sztucznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucz-
nych, przeciwsłoneczne okulary na receptę, półfabrykaty 
soczewek do korekcji wzroku, soczewki korekcyjne [opty-
ka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, zapa-
sowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów prze-
ciwsłonecznych, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, 
etui na akcesoria optyczne, etui na okulary, etui na okulary 
dziecięce, futerały na obiektywy, futerały na okulary, gogle 
korekcyjne do pływania, monokle, okulary, okulary dla dzie-
ci, okulary do czytania, okulary ochronne, okulary optyczne, 
okulary polaryzacyjne, oprawki do binokli, oprawki do mo-
nokli, oprawki do okularów, oprawki okularowe [puste], 
optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, półfabrykaty soczewek kontaktowych, smycze 
do okularów, soczewki do okularów, łańcuszki do binokli, 
szkła kontaktowe, sznureczki do binokli, uchwyty do oku-
larów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, zauszniki 
do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
etui na okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary sło-
neczne, oprawki do okularów słonecznych, paski do okula-
rów przeciwsłonecznych, rzemienie do okularów, soczewki 
do okularów słonecznych, soczewki optyczne do okularów 
słonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
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sznurki do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do oku-
larów przeciwsłonecznych, 21 chusteczki do czyszczenia 
okularów [szmatki].

(210) 470806 (220) 2017 04 24
(731) LeMeShKO WIKTORIya eVeReT, Szczawno Zdrój
(540) BIOTRONa
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 470819 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM Marsh.mallows grill i love grill 

BeLgIUM PRODUCT

(531) 01.01.02, 04.05.03, 01.15.05, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatycz-
ne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, 
aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki ete-
ryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony 
zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheesebur-
gery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki mię-
towe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon 
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony 
[przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napo-
jów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], 
enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, in-
nych niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszka-
tołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, 
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, 
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przypra-
wa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki pe-
tit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane], jogurt 
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką 
[hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, ka-
sza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza 
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
sza], kwiaty i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, 

których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny 
lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany 
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron 
nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], maka-
rony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczyco-
wa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki 
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], 
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów 
cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekola-
dowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż 
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne 
naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pa-
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet 
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane 
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pie-
rogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie 
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomad-
ki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mię-
sa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż bły-
skawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych 
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], 
skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do ce-
lów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomi-
dorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól 
kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z aga-
wy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], 
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z ku-
skus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty [z owocami], 
tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, sub-
stytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska 
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwo-
wane [przyprawy].

(210) 470822 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM Riviera
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aroma-
tyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki ete-
ryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olej-
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ki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, bu-
dyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney 
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słod-
kie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cu-
kier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekola-
da pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cu-
kiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, 
drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, innych niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, 
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane], jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukury-
dza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus 
[kasza], kwiaty i liście jako substytut herbaty, liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofili-
zowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, 
lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, 
lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], 
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydzia-
na, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka 
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich 
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mlecz-
ko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na ba-
zie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, 
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], 
onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, 
galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe [wy-
roby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, 
pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], 
pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [ma-
rynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, 
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki 
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, 
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze 
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na-
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy ko-

rzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [cia-
steczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyska-
wiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych 
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przypra-
wa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan 
sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, 
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żyw-
ności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, 
syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran 
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule 
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty 
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zbo-
ża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do ce-
lów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470823 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM elegance
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aroma-
tyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki ete-
ryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olej-
ki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, bu-
dyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, 
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney 
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słod-
kie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cu-
kier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekola-
da pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cu-
kiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, 
drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, innych niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, 
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane], jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukury-
dza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus 
[kasza], kwiaty i liście jako substytut herbaty, liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofili-
zowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, 
lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, 
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lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], 
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydzia-
na, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka 
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich 
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mlecz-
ko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na ba-
zie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, 
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], 
onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, 
galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe [wy-
roby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, 
pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], 
pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [ma-
rynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, 
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki 
kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron], potrawy lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, 
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze 
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na-
siona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy ko-
rzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [cia-
steczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyska-
wiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych 
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przypra-
wa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan 
sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos sojowy, 
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żyw-
ności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, 
syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran 
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule 
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty 
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zbo-
ża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do ce-
lów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470828 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM Truff
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) 
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożo-

we, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana 
(preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheese-
burgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdroż-
dżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cu-
kierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], 
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek 
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de le-
che [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żyw-
nościowych, innych niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gla-
zury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie maka-
ronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata 
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny 
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi 
(pierogi nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], ka-
kao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki 
[cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożyw-
cze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kieł-
ki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, 
krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza 
prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście 
jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, 
lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lu-
strzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, ma-
karon rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, mal-
toza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki cia-
sta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], 
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów 
cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czeko-
ladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne 
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czeko-
ladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pa-
łeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta 
migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe za-
wierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby 
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztar-
dowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, 
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, 
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowa-
ne, których głównym składnikiem jest makaron], potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralin-
ki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze 
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, pro-
szek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przeką-
ski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone 
nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy 
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [cia-
steczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie 
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makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyska-
wiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych 
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przypra-
wa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan 
sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos so-
jowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, 
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania 
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, su-
shi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran 
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule 
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty 
[z owocami], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], 
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470830 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM Ocean Story
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) 
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbo-
żowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmieta-
na (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheesebur-
gery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki mię-
towe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon 
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony 
[przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki 
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napo-
jów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], 
enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, in-
nych niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszka-
tołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, 
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, 
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przypra-
wa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki pe-
tit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane], jogurt 
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką 
[hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, ka-
sza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza 
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
sza], kwiaty i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny 
lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany 
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron 
nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], maka-
rony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczyco-

wa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki 
ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], 
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów 
cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekola-
dowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż 
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne 
naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawa], pasty czekoladowe zawierające orzechy, pa-
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet 
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane 
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pie-
rogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie 
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomad-
ki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mię-
sa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, 
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż 
błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar-
nych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przy-
prawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód 
do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan 
sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos sojowy, 
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywno-
ści, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przypra-
wa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka 
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty [z owoca-
mi], tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, 
substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda mor-
ska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwo-
wane [przyprawy].

(210) 470831 (220) 2017 04 24
(731) BaRTOSIaK łUKaSZ WIKTOR, Malewo
(540) S
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(531) 27.01.06, 27.05.21, 26.01.01
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie 
i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łań-
cuchy, z metalu, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodni-
cze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenosze-
nia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 470832 (220) 2017 04 24
(731) ShaRyNOV yeVheNII, Dniepr, Ua
(540) MILLeNNIUM Brut
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) 
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbo-
żowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmieta-
na (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheese-
burgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdroż-
dżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cu-
kierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], 
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek 
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe 
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de le-
che [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żyw-
nościowych, innych niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, 
gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gla-
zury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie maka-
ronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata 
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny 
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi 
(pierogi nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], ka-
kao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmel-
ki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spo-
żywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, 
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki 
lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuku-
rydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty 
i liście jako substytut herbaty, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny 
lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany 
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, maka-
ron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gor-
czycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze-
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych 

naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta 
do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, 
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okono-
miyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], 
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) 
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], pa-
pier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka 
[przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pa-
sty czekoladowe zawierające orzechy, pasty na bazie czeko-
lady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté 
en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki 
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron], potrawy liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania 
mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty 
wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki 
do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przy-
prawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smako-
we (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, 
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strącz-
kowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, sie-
mię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane 
do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spo-
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, 
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], so-
jowa (mąka -), sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], 
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy 
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, 
sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [sło-
dzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki 
wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], 
tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty [z owocami], tor-
tille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, sub-
stytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska 
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu 
[przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, 
zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470833 (220) 2017 04 24
(731) BaRTOSIaK łUKaSZ WIKTOR, Malewo
(540) SCaPOL

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie 
i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łań-
cuchy, z metalu, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodni-
cze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenosze-
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nia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 470834 (220) 2017 04 24
(731) BaRTOSIaK łUKaSZ WIKTOR, Malewo
(540) SCaPOL
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie 
i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łań-
cuchy, z metalu, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodni-
cze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenosze-
nia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 470866 (220) 2017 04 24
(731) BOgUSZ eWeLINa, ŚLĘZaK aNIKa FaCe 2 FaCe 

SPółKa CyWILNa, Ryki
(540) FaCe 2 FaCe with languages

(531) 02.05.01, 02.05.23, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 broszury, bloczki do pisania, czasopisma, 
diagramy, gazety, globusy ziemskie, indeksy, skorowidze, ka-
lendarze, w tym z kartkami do zrywania, karty indeksowe, 
komiksy, książki, mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, materiały drukowane, materiały piśmienne, na-
lepki, naklejki, notatniki, obwoluty na luźne kartki, piórniki, 
podręczniki, przybory szkolne, publikacje, pudełka karto-
nowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rysunki, tecz-
ki, skoroszyty, segregatory, tablice arytmetyczne, wydruki 
graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, 
wydawnictwa, albumy, plakaty, fotografie, foldery, plansze, 
28 gry, gry planszowe, zabawki, klocki, zabawki edukacyjne, 
puzzle, karty inne akcesoria do gier i zabawek, układanki, 

łamigłówki, gry edukacyjne, plansze, pionki, figurki, gry in-
struktażowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż 
telewizyjne, 41 edukacja, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, organizowanie imprez rozrywkowych, 
gier i konkursów, publikowanie książek, kształcenie praktycz-
ne, nauczanie, w tym korespondencyjne, obozy wakacyjne, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, sprawdziany edukacyjne, 
przedszkola, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 
usługi projektowania, inne niż do celów reklamowych.

(210) 470867 (220) 2017 04 24
(731) BULIK TOMaSZ, Warszawa
(540) ah aSTON hOUSe nieruchomości

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości.

(210) 470868 (220) 2017 04 24
(731) MajSTeR-POL KOSIŃSCy SPółKa jaWNa, Cegłów
(540) POLI TheRM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, preparaty chemicz-
ne do zapobiegania pleśni, preparaty konserwujące stoso-
wane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie  
[z wyjątkiem farb], 2 bejce, bejce do drewna, emalie [lakiery], 
emalie do malowania, farby bakteriobójcze, farby ceramicz-
ne, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, 
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, 17 farby 
izolacyjne, mika, surowiec lub półprodukt, sztuczne żywice 
[półprodukty], taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 be-
ton, betonowe elementy budowlane, budowlane (kon-
strukcje -) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, 
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cement, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], ele-
menty budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, materiały 
budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla budow-
nictwa, silosy niemetalowe, słupy cementowe, słupy nieme-
talowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu, 
ścianki działowe niemetalowe, tynk, zaprawy budowlane, 
37 budownictwo, czyszczenie budynków od zewnątrz, izo-
lowanie budynków, malowanie, murarstwo, tynkowanie.

(210) 470870 (220) 2017 04 24
(731) PIChUR jOaNNa, Przemyśl
(540) SeLFIeR manufaktura cukiernicza

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
robami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, 43 obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, 
bary, restauracje, koktajlbary, lodziarnie, puby, snack-bary, 
stołówki, pizzerie.

(210) 470872 (220) 2017 04 24
(731) PIDeK STaNISłaW, Żory
(540) DRUKaRNIa oldprint

(531) 
(510), (511) 16 druki.

(210) 470873 (220) 2017 04 24
(731) aROMaL SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Brzesko

(540) VIFeR
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne 
niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze 
inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowa-
ne na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami 
i wołowiną],bita śmietana, bloki lodu, budyń ryżowy, bułecz-
ki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, 
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cu-
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofili-

zowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekora-
cje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kuli-
narnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki ete-
ryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, 
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [ko-
reańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów 
kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma 
do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, 
imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gniecio-
ny, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mro-
żony [lody spożywcze],kakao, kanapki, kanapki z parówką 
[hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, ka-
sza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, ku-
kurydza prażona [popcorn],kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztucz-
ny, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja 
[cukiernictwo], majonez, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gor-
czycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze-
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych 
naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta 
do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, 
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekolado-
we z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herba-
ty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne na-
leśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe galaretki [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do ce-
lów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, 
pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania 
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wy-
roby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto 
[sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie 
musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], 
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, 
placki, płatki kukurydziane, pralinki, preparaty do zmiękcza-
nia mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastę-
pujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty 
wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki 
do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przy-
prawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smako-
we (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, 
ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z ro-
ślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, sie-
mię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane 
do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spo-
żywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, 
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sos 
sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owoco-
we, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, sucha-
ry, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, 
szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, 
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, 
tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wa-
nilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzie-
niem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy 
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do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify 
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka 
piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarza-
nia piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje 
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do spo-
rządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, na-
poje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substy-
tuty mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napo-
jów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidory [napój], 
preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe 
z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz z winogron, 
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, prepa-
raty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty 
do wytwarzania wody mineralnej), woda mineralna [napoje], 
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ry-
żowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe eks-
trakty, alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowa-
ne napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholo-
we inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy likier, miód pitny, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe 
zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, 
wino, wódka.

(210) 470874 (220) 2017 04 24
(731) heaDTRIP SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Kraków
(540) heaDTRIP
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], 
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impre-
sariat], planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, produkcja widowisk, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych |nie 
do pobrania], usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi rozrywko-

we, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symu-
latorów, usługi w zakresie opracowania graficznego inne 
niż do celów reklamowych, wynajem urządzeń do gier, 
wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie 
kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, 42 ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów 
[skanowanie|, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów kompute-
rowych i danych inna niż konwersja fizyczna, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowy-
wanie projektów technicznych, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, 
programowanie komputerów, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, przechowywanie danych elektronicznych, 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu do przetwa-
rzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego.

(210) 470908 (220) 2017 04 25
(731) NgUyeN ThI NgOC ha, łazy
(540) COCOBeLLa

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzki, bluzy, kombinezony, spodnie, swetry, 
t-shirty, kurtki, buty, torebki.

(210) 470912 (220) 2017 04 25
(731) SPORT INVeSTMeNT gROUP SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Katowice
(540) sig
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(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń 
i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, konser-
wacja i naprawa budynków.

(210) 470913 (220) 2017 04 25
(731) SPORT INVeSTMeNT gROUP SPółKa 

Z OgRaNICZONĄ ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Katowice
(540) sig

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń 
i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, konsen-
wacja i naprawa budynków.

(210) 470917 (220) 2017 04 25
(731) KOPeĆ jaROSłaW, Kraków
(540) MeTROPOLIa NIeRUChOMOŚCI

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agen-
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 470919 (220) 2017 04 25
(731) SyNTaj SPółKa aKCyjNa, Kraków
(540) BaUMaX
(510), (511) 2 powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki po-
liuretanowe [farby], powłoki chroniące powierzchnie, po-
włoki w postaci farb, powłoki przemysłowe w postaci farb, 
powłoki zawierające pigment stosowane jako farby, powłoki 
z tworzyw sztucznych [farby] do celów budowlanych, po-
włoki do wykańczania betonu, powłoki żywiczne, powłoki 
z żywic epoksydowych, epoksydowe powłoki na betonowe 
podłogi przemysłowe, farby do podłóg, farby do podłóg be-
tonowych, farby na bazie żywic syntetycznych, farby prze-
mysłowe do stosowania na powierzchniach betonowych, 
farby wodne, żywice epoksydowe do powlekania podłóg, 
wykończenia poliuretanowe [farby], transparentne materiały 
powlekające, produkty do zabezpieczania betonu, prepara-
ty pigmentowe, preparaty w postaci farby, pigmenty do ży-
wic syntetycznych, mieszanki powłokowe w postaci farb, 
mieszanki powłokowe w postaci lakierów, lakiery w postaci 

powłok, 19 cokół przypodłogowy niemetalowy, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
podłogowe (niemetalowe), powłoki [materiały budowlane].

(210) 470923 (220) 2017 04 25
(731) KLUZa MaTeUSZ, Kraków
(540) teczowa muzyka

(531) 01.15.01, 24.17.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 dyski do nagrywania dźwięku i obrazu, 
w szczególności płyty CD, płyty DVD, 16 książki dla dzieci, 
śpiewniki, naklejki, 25 apaszki [chustki], 28 zabawki eduka-
cyjne, zabawki muzyczne, wstążki specjalnie dostosowane 
do wykorzystania w gimnastyce rytmicznej, gry towarzy-
skie, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z materiałami artystycznymi, akcesoriami malarskimi, nagra-
niami muzycznymi, instrumentami muzycznymi, książkami 
dla dzieci, zabawkami oraz grami za pośrednictwem sieci 
Internet oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży, 41 orga-
nizowanie koncertów, usługi edukacyjne, usługi sprzedaży 
biletów na koncerty.

(210) 470927 (220) 2017 04 25
(731) LaSyK RySZaRD, gĄSIeNICa-głaDCZaN 

jóZeF gIeWONT SPółKa CyWILNa, Zakopane
(540) gIeWONT aPaRThOTeL

(531) 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe.

(210) 470939 (220) 2017 04 26
(731) jONIeC MIeCZySłaW FIRMa PRODUKCyjNO- 

-USłUgOWO-haNDLOWa jONIeC, Tymbark
(540) OgRODZeNIe ROMa
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe, drzwi me-
talowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisa-
dy metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, 
szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 
19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki beto-
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy nie-
metalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno 
budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
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materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla 
potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemeta-
lowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia 
niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemeta-
lowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe 
i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, 
cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzch-
ni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy ce-
mentowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe 
i ze sztucznego kamienia, 37 usługi budowlane, naprawy 
i remonty z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt 
ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cementowych 
i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna 
budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów 
niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów be-
tonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier dro-
gowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad nieme-
talowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego 
kamienia, pokryć niemetalowych dla budownictwa, słupów 
cementowych, sztucznego kamienia.

(210) 470940 (220) 2017 04 26
(731) jONIeC MIeCZySłaW FIRMa PRODUKCyjNO- 

-USłUgOWO-haNDLOWa jONIeC, Tymbark
(540) OgRODZeNIa jONIeC
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe, drzwi me-
talowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisa-
dy metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, 
szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 
19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki beto-
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy nie-
metalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno 
budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalo-
we, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały beto-
nowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, 
niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe, 
ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogo-
we niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, 
cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia 
nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
słupy cementowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, ce-
mentowe i ze sztucznego kamienia, 37 usługi budowlane, 
naprawy i remonty z wykorzystaniem balustrad, betono-
wych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, ce-
mentowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, 
desek, drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalo-
wej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg, 
materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochron-
nych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych 
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych 
i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla bu-
downictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.

(210) 470942 (220) 2017 04 26
(731) MeRTa TOMÁŠ, Brno-Stránice, CZ
(540) FyTOZyM
(510), (511) 1 substancje chemiczne przeciw pleśni do za-
pobiegania jej rozrostowi, 3 preparaty do usuwania pleśni, 
5 preparaty do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, preparaty do leczenia grzybicy stóp, 
preparaty do leczenia grzybicy paznokci, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, lekarstwa, syropy do użytku farma-

ceutycznego, wyciągi z ziół leczniczych, suplementy diety 
sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, suplementy diety składające 
się z pierwiastków śladowych, witaminy i preparaty wita-
minowe, preparaty multiwitaminowe, dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, suplementy diety zawierające 
enzymy.

(210) 470949 (220) 2017 04 05
(731) VIgOR POINT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Katowice
(540) VIgOR POINT

(531) 01.15.15, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi pomocy medycznej, usługi poradnic-
twa medycznego, doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciała, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi.

(210) 470954 (220) 2017 04 26
(731) BaCZKOWSKa jOaNNa 4POINTS, gliwice
(540) 4 voda

(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 osłony termoizolacyjne dla pojemników 
na żywność, osłony termoizolacyjne dla pojemników do na-
pojów, torby izotermiczne, 35 prowadzenie punktu sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej z osłonami termoizolacyjnymi dla 
pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi dla 
pojemników na żywność, torbami izotermicznymi, prowa-
dzenie sprzedaży wysyłkowej z osłonami termoizolacyjnymi 
dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi 
dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi.

(210) 470955 (220) 2017 04 26
(731) BaCZKOWSKa jOaNNa 4POINTS, gliwice
(540) 4 kava
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(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 21 osłony termoizolacyjne dla pojemników 
na żywność, osłony termoizolacyjne dla pojemników do na-
pojów, torby izotermiczne, 35 prowadzenie punktu sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej z osłonami termoizolacyjnymi dla 
pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi dla 
pojemników na żywność, torbami izotermicznymi, prowa-
dzenie sprzedaży wysyłkowej z osłonami termoizolacyjnymi 
dla pojemników do napojów, osłonami termoizolacyjnymi 
dla pojemników na żywność, torbami izotermicznymi.

(210) 470969 (220) 2017 04 26
(731) CeNega SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) TITaN SIege

(531) 23.01.01, 23.01.25, 23.05.11, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 41 udo-
stępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, udo-
stępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami 
komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, 
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy 
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, usługi gier 
online, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych 
i wideo, usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udo-
stępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świad-
czone za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, 
usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za po-
średnictwem Internetu, usługi w zakresie gier świadczone 
za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci 
komunikacyjnych, usługi w zakresie rozrywki w postaci gier 
wideo, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie gier 
za pośrednictwem systemów komputerowych, udostęp-
nianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników 
w grach przez witrynę internetową, udostępnianie gry kom-
puterowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udo-
stępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają 
dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie 
interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku gra-
czy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier kom-
puterowych online, rozrywka on-line, gry oferowane on-line 
(w sieci informatycznej), gry oferowane w systemie on-line 
z sieci komputerowej.

(210) 470971 (220) 2017 04 26
(731) LaSKOWSKI aDOLF, Warszawa
(540) jah LOVe TaTTOO
(510), (511) 44 tatuowanie, salony piękności.

(210) 470972 (220) 2017 04 26
(731) LaSKOWSKI aDOLF, Warszawa
(540) 

(531) 01.15.09, 01.01.05, 02.09.01, 05.13.25, 24.09.02, 24.09.03, 
24.09.07, 26.11.03, 29.01.15

(510), (511) 44 tatuowanie, salony piękności.

(210) 470988 (220) 2017 04 26
(731) CISZeWSKa MaRLeNa FIRMa haNDLOWO- 

-USłUgOWa, Tarnowo Podgórne
(540) eLWIRa

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.20, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie.

(210) 470996 (220) 2017 04 26
(731) TOMaSZUK DaNIeL POL-KReS eDWOOD, 

Biała Podlaska
(540) eCO BLaCK

(531) 05.01.16, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 deski, deski podłogowe (drewniane), deski 
z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drewniane 
forniry, drewniane płytki podłogowe, drewniane półfabry-
katy tarte, drewno, drewno obrobione, drewno półobrobio-
ne, fryzy (niemetalowe elementy budowlane), tarcica nie-
obrzynana, tarcica, schody (stopnie) niemetalowe, podłogi 
drewniane, podłogi z twardego drewna, płyty z drewna, 
płyty stolarskie, 20 blaty robocze, blaty kuchenne, drzwi 
do mebli, elementy meblowe, płyty meblowe, stoły, me-
ble, 40 konserwowanie drewna, konserwacja drewna (inna 
niż malowanie), laminowanie drewna, obróbka ciśnieniowa 
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drewna w celach konserwacyjnych, obróbka drewna, stolar-
stwo meblowe, suszenie drewna w piecach, usługi stolar-
skie, usługi tartaków.

(210) 471005 (220) 2017 04 27
(731) BORKOWSKI MaRIUSZ PRZeDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCyjNO haNDLOWO USłUgOWe BOR-POL, 
gliwice

(540) Labmed medical solutions

(531) 26.13.25, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi w zakresie analityki medycznej, usługi 
w zakresie: analiz chemicznych, badań bakteriologicznych, 
chemicznych, biochemicznych, biologicznych, prace ba-
dawczo-rozwojowe i badania naukowe w dziedzinie medy-
cyny weterynaryjnej, diagnostyka weterynaryjna: badania 
laboratoryjne, badania i analizy: analityki ogólnej, chemicz-
ne, biologiczne, biochemiczne, bakteriologiczne, fizykoche-
miczne, toksykologiczne, mykologiczne, cytogenetyczne, 
serologiczne, hematologiczne i immunochemiczne, rów-
nowagi kwasowo - zasadowej, wad metabolicznych, mikro-
biologiczne badania żywności, wody i środków żywienia 
zwierząt, badania farmaceutyczne, badania produktów lecz-
niczych i weterynaryjnych, hodowle komórkowe, 44 usługi 
prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie 
ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, usługi w zakresie 
specjalistycznej diagnostyki medycznej, wykonywanie analiz 
lekarskich, konsultacje lekarzy specjalistów, usługi medyczne 
w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału bio-
logicznego do badań laboratoryjnych i wykonywania ba-
dań laboratoryjnych, analiz medycznych dla ludzi i zwierząt, 
usługi weterynaryjne, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz 
punktów rehabilitacji zdrowotnej, wynajem sprzętu medycz-
nego, urządzeń i aparatury medycznej.

(210) 471014 (220) 2017 04 27
(731) MOKRZyCKI aDaM SeRVICeS, Warszawa
(540) aUDIO ShOW

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 marketing, ogłoszenia prasowe i reklamowe, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi w zakresie in-
formacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej.

(210) 471017 (220) 2017 04 27
(731) MOKRZyCKI aDaM SeRVICeS, Warszawa
(540) aUDIO VIDeO ShOW

(531) 26.03.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing, ogłoszenia prasowe i reklamowe, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, reklama, usługi w zakresie in-
formacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej.

(210) 471018 (220) 2017 04 27
(731) PaNKOWSKa-PRyT eDyTa, PaNKOWSKa jaNINa 

eSKULaP SPółKa CyWILNa, łódź
(540) ep

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi ginekologiczne, usługi medyczne, 
usługi doradztwa dietetycznego, usługi doradcze w zakre-
sie opieki zdrowotnej, usługi kosmetyczne, zabiegi kosme-
tyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, usługi medyczne w zakresie leczenia skó-
ry, zapewnianie leczenia medycznego, oferowanie terapii 
laserowej do leczenia chorób, usługi leczenia chrapania, 
usługi medycyny estetycznej, usługi flebologiczne, usłu-
gi dermochirurgiczne, usługi medyczne przeprowadzane 
poprzez lasery i urządzenia medyczne, usługi peelingów 
dermatologicznych.

(210) 471019 (220) 2017 04 27
(731) BaSeL OLTeN PhaRM SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) aBSOLUTe OILS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
balsamy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, ko-
smetyczne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki 
do ust, pomadki do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, 
tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji 
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paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparata-
mi do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, kosmetyki do włosów, farby do włosów, 
lakier do włosów, odżywki do włosów, maski kosmetyczne, 
płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycz-
nych, suche szampony, szampony, mydła i żele, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, pre-
paraty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty 
i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole 
do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, 
woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 
5 kremy lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze 
kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry 
dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, 
preparaty do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne, leki wydawane bez 
recepty, preparaty witaminowe, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, środki sanitarne do celów medycznych, toni-
ki do skóry [lecznicze], żele antybakteryjne, żywność dla 
niemowląt.

(210) 471031 (220) 2017 04 27
(731) KaSPRZaK CeZaRy, Poręby Stare
(540) OByWaTeLe RP

(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 zegarki, wyroby jubilerskie, medale, medale 
pamiątkowe, emblematy ozdobne, 16 materiały introliga-
torskie, fotograficzne, piśmiennicze, szkoleniowe i instrukta-
żowe, opakowania papierowe, czcionki drukarskie, matryce, 
przybory biurowe, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, 
albumy, książki, podręczniki, biuletyny, 25 odzież, nakrycia 
głowy, 35 usługi w zakresie reklamy, reklama billbordowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizo-
wanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, prowadzenie kompleksowych kampanii re-
klamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów 
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów 
reklamowych, jak koszulki, emblematy ozdobne, obróbka 
tekstów, wykonywanie ekspertyz w zakresie działań rekla-
mowych i doradztwo w tym zakresie, badanie opinii publicz-
nej, przeprowadzanie sondaży i badania rynkowe, pozyski-
wanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych i bazach danych, usłu-
gi wykonywania i udostępniania danych statystycznych, 
usługi w zakresie promocji organizacji społecznych, orga-
nizacji pozarządowych zajmujących się propagowaniem 
zasad państwa demokratycznego, idei społecznych, idei 
i programów gospodarczych, w kontekście propagowania 
i ochrony zasad państwa demokratycznego, usługi w zakre-
sie promocji idei państwa demokratycznego realizowanych 
przez osoby i organizacje społeczne i pozarządowe, public 
relations, aukcje publiczne, sprzedaż, 36 usługi finansowe, 
usługi zbierania funduszy na cele polityczne lub społeczne, 
charytatywne zbieranie funduszy, w tym poprzez impre-
zy, loterie fantowe, loterie, składki, sponsorowanie, zbiórki 

pieniędzy, dotacje i pomoc finansowa, zarządzanie i moni-
torowanie funduszy, pośrednictwo w pozyskiwaniu finan-
sowania tworzenia i realizacji projektów pro publico bono, 
finansowanie i sponsorowanie osób i projektów, finanso-
wanie projektów społecznych, administrowanie majątkiem 
osób trzecich, usługi informacyjne i konsultacyjne w tym 
za pośrednictwem elektronicznej strony internetowej, zwią-
zane z usługami finansowymi, zbieraniem funduszy, dota-
cjami i pomocą finansową, projektami społecznymi i pro 
publico bono, 41 działalność wydawnicza, usługi kształce-
nia oraz organizowanie i prowadzenie konkursów, konferen-
cji, seminariów i szkoleń, prowadzenie loterii, publikowanie 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, także on-line 
i na nośnikach, informacja o książkach, czasopismach, usłu-
gi cyfrowego obrazowania, imprezy społeczne, kongresy, 
usługi reporterskie, usługi dostarczania i udostępniania 
rozrywki, w tym przez Internet, w szczególności w postaci: 
gier, programów, audiobooków, e-booków, filmów, muzyki, 
dostarczanie informacji o rozrywce, w tym przez Internet, 
dostęp do usług rozrywkowych w systemie on-line, usługi 
klubowe w zakresie nauczania, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych, 45 porady prawne, usługi 
w zakresie lobbingu politycznego, sporządzanie prognoz 
dotyczących zjawisk i zdarzeń politycznych, przygotowywa-
nie raportów prawnych, dostarczanie informacji na temat 
zagadnień związanych z bieżącymi wydarzeniami społecz-
nopolitycznymi i gospodarczymi, usługi prawne i organi-
zowanie świadczenie usług prawnych, usługi informacyjne 
prawne, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 471032 (220) 2017 04 27
(731) jaNIK PRZeMySłaW jaNIK CONSULTINg, Warszawa
(540) DOTyK ORIeNTU
(510), (511) 44 aromaterapia, fizjoterapia, gabinety pielę-
gnacji skóry, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż 
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiat-
su, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, 
masaże, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicz-
nych i kognitywnych, ochrona zdrowia, opieka medyczna 
i zdrowotna, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
ośrodki zdrowia, refleksologia, tradycyjny masaż japoński, 
usługi drenażu limfatycznego, usługi kosmetyczne, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi masażu stóp, usługi 
refleksologiczne, usługi SPa, usługi terapeutyczne, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi pielę-
gnacji urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy.

(210) 471035 (220) 2017 04 27
(731) NOWOTaX SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Nowotax

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi doradztwa podatkowego, rachunko-
wość, księgowość, audyt, 41 szkolenia, 45 usługi doradztwa 
prawnego.
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(210) 471040 (220) 2017 04 27
(731) WILK-DOMaLeWSKa eDyTa N COSMeTICS, Opole
(540) N COSMeTICS

(531) 05.03.15, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje 
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy 
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skó-
ry, środki do mycia i pielęgnacji 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 
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, 
środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji 
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, 
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do sa-
moopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry 
do kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki 
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 40 produk-
cja kosmetyków i farmaceutyków na zamówienie.

(210) 471054 (220) 2017 04 27
(731) MUSZKIeWICZ TOMaSZ, gdańsk
(540) Road Runner

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, an-
typoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, drzwi do pojaz-
dów, autokary, bagażniki do pojazdów. bagażniki na narty 
do samochodów, furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów, 
błotniki, ciężarówki, kierownice pojazdów, kierunkowskazy 
do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, lusterka bocz-
ne do pojazdów, lusterka wsteczne, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, 
motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia sa-
mochodowe, podwozia pojazdów, pojazdy [skutery] śnież-
ne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, samochody, siedzenia do pojazdów, 
samochody kempingowe, 39 wypożyczanie pojazdy, trans-
port, transport autobusowy, 42 usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem 
sprawności.

(210) 471055 (220) 2017 04 27
(731) MIeLCaReK MaCIej, Mroczeń; 

FOSIeWICZ MaReK, Radom
(540) BeD&yOU
(510), (511) 20 pościel, oprócz bielizny pościelowej, podusz-
ki, 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa, kołdry, 
narzuty, prześcieradła, ręczniki, tekstylia do wyposażenia 
domu, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, w szczególności przez stacjonarne 
punkty sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 471057 (220) 2017 04 27
(731) MUSZKIeWICZ TOMaSZ, gdańsk
(540) busconcept.eu

(531) 01.01.04, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 błotniki [do samochodów], ciężarówki, cię-
żarówki transportowe, bagażniki na narty do samochodów, 
bagażniki do pojazdów, autokary, drzwi do pojazdów, fur-
gony [pojazdy], hamulce do pojazdów lądowych, hamulce 
do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do sa-
mochodów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowska-
zy do pojazdów lądowych, mikrobusy, koła do pojazdów, 
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, lusterka 
do pojazdów [lusterka wsteczne], lusterka wsteczne [czę-
ści do pojazdów], mechanizmy napędowe do pojazdów 
lądowych, motocykle, motocykle do motocrossu, motoro-
wery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, podwozia pojaz-
dów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, pojazdy [skutery] śnieżne, samochody, 
samochody kempingowe, samochody sportowe, siedzenia 
do pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojaz-
dów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 39 wypoży-
czanie pojazdów, transport, transport lądowy, transport sa-
mochodowy, transport autobusowy, wynajem autokarów, 
42 testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(210) 471060 (220) 2017 04 27
(731) DRUKaRNIa OLTOM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
łódź

(540) Oltom drukarnia

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 druki, druki litograficzne, druki handlowe, 
formularze [blankiety, druki], druki w formie obrazów, fo-
tografie drukowane, 40 usługi drukowania, druk sitowy, 
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk typo-
graficzny, drukowanie szablonów, introligatorstwo, lamino-
wanie, obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa książek lub 
dokumentów, tłoczenie oryginałów [wzorców] płyt, two-
rzenie wzorów wypukłych na powierzchni papieru, usługi 
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na za-
mówienie, usługi druku na tkaninach, 42 wzornictwo prze-
mysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie materia-
łów drukowanych, wzornictwo przemysłowe wspomagane 
komputerowo, opracowywanie produktów.
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(210) 471070 (220) 2017 04 28
(731) BaLICKI eDWaRD aZCO POLSKIe MeBLe BIUROWe, 

Bielsko-Biała
(540) aZCO
(510), (511) 20 blaty stołowe, drzwi do mebli, kredensy, 
krzesła, meble, meble biurowe, meble metalowe, osprzęt 
niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, po-
jemniki niemetalowe [składowanie, transport], półki biblio-
teczne, półki magazynowe, pulpity [meble], siedzenia me-
talowe, stojaki na książki [meble], stojaki, półki, stoły, stoły 
kreślarskie, stoły metalowe, szafki zamykane, szafy wnęko-
we, taborety, taborety ze schodkiem [meble], wieszaki i ha-
czyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące 
przepierzenia [meble], wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, zawiasy niemetalo-
we, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej 
mebli i akcesoriów, usługi prowadzenia sprzedaży mebli 
i akcesoriów za pośrednictwem Internetu, usługi polegające 
na umożliwieniu klientom dokonywania zakupów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, usługi polegające 
na prezentacji mebli i akcesoriów za pośrednictwem Inter-
netu celem umożliwienia ich oglądania, oceniania i zakupu, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, 40 informacje o obrób-
ce materiałów, obróbka drewna, polerowanie materiałami 
ściernymi, składanie materiałów na zamówienie dla osób 
trzecich, ścinanie i obróbka drewna, 42 opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie i aranżacja wnętrz, 
projektowanie mebli, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektu-
ry wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(210) 471071 (220) 2017 04 28
(731) BaLICKI eDWaRD aZCO POLSKIe MeBLe BIUROWe, 

Bielsko-Biała
(540) azco POLSKIe MeBLe BIUROWe

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty stołowe, drzwi do mebli, kredensy, 
krzesła, meble, meble biurowe, meble metalowe, osprzęt 
niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, po-
jemniki niemetalowe [składowanie, transport], półki biblio-
teczne, półki magazynowe, pulpity [meble], siedzenia me-
talowe, stojaki na książki [meble], stojaki, półki, stoły, stoły 
kreślarskie, stoły metalowe, szafki zamykane, szafy wnęko-
we, taborety, taborety ze schodkiem [meble], wieszaki i ha-
czyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, wolnostojące 
przepierzenia [meble], wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, zawiasy niemetalo-
we, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej 
mebli i akcesoriów, usługi prowadzenia sprzedaży mebli 
i akcesoriów za pośrednictwem Internetu, usługi polegające 
na umożliwieniu klientom dokonywania zakupów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, usługi polegające 
na prezentacji mebli i akcesoriów za pośrednictwem Inter-
netu celem umożliwienia ich oglądania, oceniania i zakupu, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, 40 informacje o obrób-
ce materiałów, obróbka drewna, polerowanie materiałami 
ściernymi, składanie materiałów na zamówienie dla osób 
trzecich, ścinanie i obróbka drewna, 42 opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie i aranżacja wnętrz, 

projektowanie mebli, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektu-
ry wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(210) 471072 (220) 2017 04 28
(731) LIM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Warszawa

(540) LIMbiz

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania, gospodarcze usługi kon-
sultingowe, udzielanie informacji handlowej, administrowa-
nie hotelami, administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, zarządzanie dokumentacją biznesową, 
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe 
restauracjami, strategiczna analiza biznesowa, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], usługi biur biznesowych, usługi do-
radztwa biznesowego, analiza danych biznesowych, plano-
wanie spotkań biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, 
zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, biznesowe usługi doradcze i konsultacyj-
ne, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwo-
ju, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, usługi w zakresie 
strategii biznesowych, usługi zarządzania biznesowego 
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi 
biurowe, prace biurowe, zapewnianie tymczasowego biuro-
wego personelu wsparcia, usługi biurowe w zakresie orga-
nizowania spotkań, usługi w zakresie administracji biurowej 
[dla osób trzecich], 36 usługi w zakresie wynajmu i zarządza-
nia nieruchomościami, dzierżawa lub wynajem powierzchni 
biurowej i pomieszczeń biurowych, wynajem lokali na cele 
biurowe, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 
wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, finanso-
wanie przedsięwzięć biznesowych, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
wynajem biur (nieruchomości), lokali handlowych i centrów 
konferencyjnych i wystawowych i przylegających pomiesz-
czeń, zarządzanie własnością budynków, lokali użytkowych, 
centrów kongresowych i wystawowych i przylegających po-
mieszczeń, 37 instalowanie urządzeń biurowych, naprawa 
i konserwacja budynków biurowych oraz hoteli, sprzątanie 
budynków biurowych, lokali handlowych oraz hoteli, budo-
wa kompleksów biznesowych, budowa stałych budynków, 
budowli, 38 transmisja satelitarna, przesyłanie informacji 
drogą satelitarną, transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, 
sygnałów i danych, nadawanie programów telewizyjnych 
drogą satelitarną i kablową, satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, 
usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, tele-
komunikacja, radiotelefonia, usługi radiowo-telefaksowe, 
radiowe usługi informacyjne, radiowe usługi przywoławcze, 
przywoływanie drogą radiową, mobilna komunikacja radio-
wa, komunikacja drogą radiową, udostępnianie łączności ra-
diowej, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
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głosowych, bezprzewodowe nadawanie programów tele-
wizyjnych, usługi kolokacji, usługi prowadzenia punktów 
wymiany ruchu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie te-
lefonii stacjonarnej i telegrafii, usługi obsługi telekonferen-
cji, usługi informacji o telekomunikacji, 39 wynajmowanie 
miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni garażowej, usłu-
gi parkingowe, wynajem pojazdów, samochodów, autoka-
rów i limuzyn, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem 
skrzynek pocztowych, usługi przechowywania pojazdów, 
43 krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, zapew-
nianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, usługi 
w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, restauracji, kawiarni 
i barów, usługi w zakresie cateringu, hotelowe usługi cate-
ringowe, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, zapewnianie 
pomieszczeń i obiektów na konferencje, spotkania i wysta-
wy, wynajem sal konferencyjnych, wynajem biur (budynek 
tymczasowy), wynajem mebli konferencyjnych.

(210) 471078 (220) 2017 04 28
(731) eCOPLaTFORM SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) POLSKa aKaDeMIa ZDROWIa

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów re-
klamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia 
ich towarów i usług z działalnością sportową, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, reklama i marketing, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama radio-
wa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama korespondencyjna, reklama banerowa, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie produk-
tów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie tu-
rystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów 
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, mul-
timedialne wydania czasopism, multimedialne wydania 
gazet, multimedialne wydania magazynów, organizacja 
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 

konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wykładów, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, prowadzenie imprez edukacyjnych, 
prowadzenie kursów instruktażowych, publikacje multi-
medialne, publikowanie broszur, publikowanie arkuszy 
informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 do-
radztwo żywieniowe, konsultacje dotyczące kosmetyków, 
konsultacje z dziedziny żywienia, konsultacje medyczne, 
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie od-
żywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne do-
radztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, udzielanie informacji o wartości od-
żywczej produktów spożywczych.

(210) 471085 (220) 2017 04 28
(731) PRyŚKO eMILIa, Olsztyn
(540) Mammazine
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), 41 publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism.

(210) 471086 (220) 2017 04 28
(731) SOLaRIS IP SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Bolechowo-Osiedle

(540) SOLaRIS agRICULTURe
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mle-
ko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze 
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy-
prawy), przyprawy, lód, 31 surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakul-
tury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże 
zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla 
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne prepara-
ty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej takich towarów jak: mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mro-
żone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, 
dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienatural-
na, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, surowe i nieprze-
tworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu 
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje 
dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i na-
siona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia.

(210) 471090 (220) 2017 04 28
(731) ReVIMeD SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, gdańsk
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(540) ReVIMeD Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne

(531) 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.04

(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 471092 (220) 2017 04 28
(731) ReVIMeD SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, gdańsk
(540) ReVIMeD
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 471096 (220) 2017 04 28
(731) gRUPa MaSPeX SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa KOMaNDyTOWa, 
Wadowice

(540) Lubella TRaDyCyja OD 1881 CaTeRINg CeReaLS 
Płatki zbożowe

(531) 09.07.19, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 
26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 30 płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, 
płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki 
śniadaniowe.

(210) 471099 (220) 2017 04 28
(731) ROgOWSKI KaMIL, Ciechanów
(540) KaMTRaNS

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, usługi trans-
portu ładunków, transport ładunków drogą lądową.

(210) 471103 (220) 2017 04 28
(731) TeLeSTRaDa SPółKa aKCyjNa, Warszawa
(540) lajt mobile

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.

(210) 471107 (220) 2017 04 28
(731) TOyOTa jIDOSha KaBUShIKI KaISha (TOyOTa 

MOTOR CORPORaTION), Toyota-shi, jP
(540) LC F
(510), (511) 12 samochody oraz części do budowy 
samochodów.

(210) 471112 (220) 2017 04 28
(731) SLOW FLOW gROUP SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Komorniki
(540) SMyKaN
(510), (511) 33 cydr, wino.

(210) 471137 (220) 2017 05 02
(731) BaNDyK SeBaSTIaN ShOWDaNCe, Warszawa
(540) SDe
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje re-
klamowe, badania biznesowe, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośred-
nia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public re-
lations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom (punkty informacji konsumenckiej), impresariat 
w działalności artystycznej indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż 
próbek, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pisa-
nie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
poszukiwania w zakresie patronatu, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja 
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
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tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor-
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finan-
sowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu 
prasy, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficz-
nego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, wyceny handlowe, wynajem bilbordów i tablic 
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 chronometraż imprez 
sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotore-
portaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, mon-
taż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie 
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów rozrywkowych, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie 
(impresariat widowisk), organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, planowanie przyjęć rozrywkowych, poka-
zy, pozowanie dla artystów, produkcja filmów innych niż 
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, pro-
wadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produk-
cja], publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, 
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, 
sporządzanie napisów, zwłaszcza do filmów, studia filmowe, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej (nie do pobrania) w internecie, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych nie do pobrania, usługi artystów estra-
dowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi 
klubów zdrowia, usługi klubów ćwiczeń fizycznych, usługi 
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi re-
porterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
trenera osobistego do treningu sprawności fizycznej, usługi 
trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usłu-
gi w zakresie rozrywkowych obozów wakacyjnych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 

reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi 
związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów teniso-
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmo-
wanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej 
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wi-
deo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie 
taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli 
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 471142 (220) 2017 05 02
(731) Lidl Shiftung & CO, Kg, Neckarsulm, De
(540) zł

(531) 07.01.12, 24.05.01, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi analiz, badań i informacji w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, usługi pomocy, zarządzania i admini-
stracji w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, projekto-
wanie ulotek reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie rozcieńczalników i zagęstników prze-
znaczonych do powłok, barwników i tuszów, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie barwników, koloran-
tów, pigmentów i tuszów, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie powłok, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie przyborów toaletowych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie wosków krawieckich 
i szewskich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie olejków eterycznych i esencji aromatycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów 
do czyszczenia i nadawania zapachu, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie środków do pielęgnacji zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
środków ściernych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie środków nawilżających oraz przemysłowych 
smarów, wosków i płynów, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie paliw i materiałów oświetleniowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie farma-
ceutyków i naturalnych środków leczniczych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów i artyku-
łów higienicznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie prepara-
tów i artykułów dentystycznych oraz leczniczych środków 
do czyszczenia zębów, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie drobnych wyrobów metalowych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie przyborów 
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ręcznych narzę-
dzi i przyrządów do obróbki materiałów, budowlanych, 
do naprawy i konserwacji, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie przyrządów do przygotowywania 
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żywności, noży kuchennych i przyborów do cięcia, sztuć-
ców, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie bro-
ni siecznej i obuchowej, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w zakresie sprzętu informatycznego i audiowizualnego, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu 
do badań naukowych i laboratoryjnego, sprzętu edukacyj-
nego i symulatorów, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie urządzeń naukowych i laboratoryjnych 
do leczenia przy użyciu prądu elektrycznego, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń zabezpie-
czających, ochronnych i sygnalizacyjnych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie danych i informacji utrwa-
lonych na nośnikach, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie optycznych urządzeń, wzmacniaczy i korek-
torów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyj-
nych, do namierzania celu i kartograficznych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie przyrządów mierni-
czych, wykrywających i monitorujących, wskaźników 
i kontrolerów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie magnesów, magnetyzerów i demagnetyzerów, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń informa-
tycznych i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu 
do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania 
w elektryce, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie aparatów do ochrony słuchu, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie akcesoriów do karmienia 
i smoczków, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie urządzeń do opalania się, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie instalacji i urządzeń do chłodzenia 
i zamrażania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
oświetlenia i reflektorów oświetleniowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie zapalarek, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie instalacji i urządzeń 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i ob-
róbki żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie kominków, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie instalacji osuszających, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie palników, bojle-
rów i podgrzewaczy, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie części i akcesoriów do pojazdów, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pojazdów 
i środków transportu, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie materiałów pirotechnicznych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie posągów i figurek 
wykonanych z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetny-
mi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w zakresie ozdób wykonanych 
z lub pokrytych szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie przyrządów do odmierzania cza-
su, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie kółek 
do kluczy i breloków i zawieszek do nich, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie pudełek na biżuterię i pu-
dełek na zegarki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie kamieni szlachetnych, pereł i metali szlachet-
nych oraz ich imitacji, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie instrumentów muzycznych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów muzycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie dzieł 

sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, oraz modeli architek-
tonicznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie materiałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjne-
go, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
materiałów drukowanych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie papieru i tektury, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie materiałów filtracyjnych 
z papieru, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre-
sie materiałów, nośników i środków do dekoracji i dla arty-
stów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie to-
rebek i artykułów do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie klejów do materiałów 
papierniczych lub do użytku domowego, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie plomb, uszczelek i wypeł-
nień, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ar-
tykułów i materiałów izolacyjnych, barierowych i zabezpie-
czających, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
skóry i imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie lasek, kijków marszowych i trekkingowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paraso-
lek i parasoli, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie wyrobów rymarskich, biczów oraz ubrań dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
waliz i toreb podróżnych, toreb i torebek, portfeli oraz in-
nych artykułów służących do przenoszenia, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie statuetek, figurek, dzieł 
sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drabin i rucho-
mych schodów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie mebli i wyposażenia domu, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie planszy reklamowych, stoja-
ków, standów, stoisk wystawowych i oznakowań, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie bud, kojców 
i legowisk dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie jednorazowych wyrobów papierowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie domo-
wego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie domowego sprzętu elektryczne-
go, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
artykułów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w zakresie szkła nieprzetworzonego i półprzetwo-
rzonego, będącego półproduktem, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie zastawy stołowej, przyborów 
kuchennych i pojemników, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie statuetek, figurek, tabliczek i dzieł 
sztuki wykonanych z takich materiałów, jak porcelana, tera-
kota lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie przyborów kosmetycznych i toaletowych oraz arty-
kułów łazienkowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie szczotek i innych przyborów do czyszczenia, 
i materiałów do wyrobu szczotek, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie nieprzetworzonych włókien 
tekstylnych i ich zamienników, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie materiałów do wyściełania i wypy-
chania, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
przędzy i nici, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie tkanin, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie wyrobów tekstylnych i zamienników wyrobów tek-
stylnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
tekstylnych materiałów filtracyjnych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie igieł i szpilek do entomo-
logii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
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ozdób do włosów, wałków do włosów, przyborów do upi-
nania włosów, oraz peruk i sztucznych włosów, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zawieszek, in-
nych niż biżuteryjne i do kluczy, usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie sztucznych owoców, kwiatów 
i warzyw, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
akcesoriów odzieżowych, przyborów do szycia i dekoracyj-
nych artykułów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie pokryć ścian i sufitów, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie pokryć podłogowych 
i sztucznych materiałów do pokrywania gruntu, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie wyposażenia 
placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie zabawek, gier, akcesoriów 
do zabawy i gadżetów, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie artykułów i sprzętu sportowego, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie dekoracji świą-
tecznych i sztucznych choinek bożonarodzeniowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie żywności, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artyku-
łów żywnościowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie karmy i pasz dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie ściółki i żwirku dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pło-
dów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i le-
śnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
preparatów do produkcji napojów, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie napojów bezalkoholowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie piwa 
i produktów piwowarskich, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie preparatów do produkcji napojów al-
koholowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie tytoniu i wyrobów tytoniowych  
(w tym substytutów), usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie waporyzatorów osobistych i papierosów 
elektronicznych oraz aromatów i płynów do nich, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zapałek, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów 
do użytku z tytoniem, usługi w zakresie zamówień on-line, 
36 usługi finansowe i pieniężne, oraz usługi bankowe, wy-
dawanie kard przedpłaconych i bonów, wydawanie kupo-
nów rabatowych.

(210) 471146 (220) 2017 05 04
(731) CCC.eU SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Polkowice
(540) Clara Barson.

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym 
paski.

(210) 471148 (220) 2017 05 04
(731) CCC.eU SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Polkowice
(540) VIa RaVIa

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym 
paski.

(210) 471162 (220) 2017 05 04
(731) CCC.eU SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Polkowice
(540) aCTION BOy

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym 
paski.

(210) 471173 (220) 2017 05 04
(731) DTP SOFT SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) RIVeR KILLeR

(531) 14.01.25, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.19, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony.

(210) 471174 (220) 2017 05 04
(731) SMyKa DaRIUSZ, SMyKa MaReK ZaKłaD 

KONFeKCyjNy gaLaNT SPółKa CyWILNa, Końskie
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(540) LUVeTTI MeN’S FaShION

(531) 20.05.11, 20.05.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 471178 (220) 2017 05 04
(731) SOSNOWSKI ROBeRT BIURO PODRóŻy ReKLaMy, 

Warszawa
(540) ReachaBlogger

(531) 01.15.11, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, dostarczanie powierzchni rekla-
mowych w globalnej sieci komputerowej, kampanie marke-
tingowe, marketing internetowy, pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, prezentacje 
towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, przygotowywanie publikacji reklamowych, pu-
blikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
teksty (tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych 
- ), testowanie marki, udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamo-
wej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między re-
klamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, 
w szczególności w zakresie promocji towarów, 38 zapew-
nianie dostępu do blogów internetowych, 41 publikowanie 
tekstów, 42 udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, 
hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów 
on-line.

(210) 471181 (220) 2017 05 04
(731) DeMIaNIUK jĘDRZej SONDeR, Warszawa
(540) SONDeR
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, konsultacje w zakresie organizacji 

działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, 36 informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 41 usługi 
edukacyjne, tłumaczenia.

(210) 471182 (220) 2017 05 04
(731) BeZOKULaROW.PL SPółKa aKCyjNa, gniezno
(540) WOKULaRaCh.pl

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprawki okularowe, artykuły optyczne, okula-
ry korekcyjne, okulary do uprawiania sportu, okulary do czy-
tania, okulary dla dzieci, okulary antyrefleksyjne, ochronne 
okulary, okulary, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okula-
ry słoneczne i soczewki kontaktowe, oprawki okularów wy-
konane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane 
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do oku-
larów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, opraw-
ki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego 
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów słonecz-
nych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, 
oprawki do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsło-
neczne, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, 
środki do czyszczenia i konserwacji szkieł optycznych.

(210) 471188 (220) 2017 05 04
(731) Szczepański Piotr, Warszawa
(540) SCS

(531) 26.13.25, 26.05.03, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie sprzę-
towe, wbudowane oprogramowanie operacyjne, opro-
gramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
oprogramowanie operacyjne do komputerów mainframe, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komuni-
kacji, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, 
zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej 
jazdy, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiają-
cym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe do-
stosowane do używania w obsłudze komputera, pamięci 
komputerowe, głośniki komputerowe, klawiatury kompute-
rowe, chipy komputerowe, magistrale komputerowe, dru-
karki komputerowe, podzespoły komputerowe, obudowy 
komputerowe, chipsety komputerowe, interfejsy kompute-
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rowe, modemy komputerowe, sieci komputerowe, serwery 
komputerowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, 
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe kar-
ty sieciowe, komputerowe koncentratory sieciowe, karty 
komputerowe do sieci lokalnych [LaN], komputerowe kar-
ty sieciowe LaN do podłączania przenośnych urządzeń 
komputerowych do sieci komputerowych, dyski kompu-
terowe, czyste dyski komputerowe, pamięci komputerowe 
[sprzęt komputerowy], urządzenia komputerowe do ma-
gazynowania danych, peryferyjne urządzenia komputero-
we, myszki komputerowe, rysiki komputerowe, monitory 
komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, kom-
puterowe monitory wyświetlające, myszka (komputerowe 
urządzenie peryferyjne), ramy na monitory komputerowe, 
systemy komputerowe, interaktywne systemy komputero-
we, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe stacje 
robocze, komputerowe stacje dokujące, stacje robocze 
[urządzenia komputerowe], komputerowe urządzenia 
do programowania, urządzenia komputerowe do nosze-
nia na nadgarstku, urządzenia komputerowe do zdalnego 
odczytu mierników, komputerowe urządzenia sterujące, 
komputerowe płyty główne, komputerowe karty rozsze-
rzające, równoległe porty komputerowe, szeregowe porty 
komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, kompute-
rowe karty z akceleratorem, komputery przenośne [pod-
ręczne], radia samochodowe, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów [komputery pokładowe], 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa następujących towarów: oprogramowanie, opro-
gramowanie sprzętowe, wbudowane oprogramowanie 
operacyjne, oprogramowanie komputerowych systemów 
operacyjnych, oprogramowanie operacyjne do kompute-
rów mainframe, oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi pojazdów, zapisane oprogramowanie kompu-
terowe do bezpiecznej jazdy, oprogramowanie sterujące 
serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowa-
nie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze 
komputera, pamięci komputerowe, głośniki komputerowe, 
klawiatury komputerowe, chipy komputerowe, magistrale 
komputerowe, drukarki komputerowe, podzespoły kom-
puterowe, obudowy komputerowe, chipsety komputero-
we, interfejsy komputerowe, modemy komputerowe, sieci 
komputerowe, serwery komputerowe, bezprzewodowe 
peryferia komputerowe, komputerowe przełączniki siecio-
we, komputerowe karty sieciowe, komputerowe koncentra-
tory sieciowe, karty komputerowe do sieci lokalnych [LaN], 
komputerowe karty sieciowe LaN do podłączania przeno-
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, 
dyski komputerowe, czyste dyski komputerowe, pamięci 
komputerowe [sprzęt komputerowy], urządzenia kompu-
terowe do magazynowania danych, peryferyjne urządze-
nia komputerowe, myszki komputerowe, rysiki kompute-
rowe, monitory komputerowe, komputerowe monitory 
ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, myszka 
(komputerowe urządzenie peryferyjne), ramy na monitory 
komputerowe, systemy komputerowe, interaktywne syste-
my komputerowe, komputerowe ekrany dotykowe, kom-
puterowe stacje robocze, komputerowe stacje dokujące, 
stacje robocze [urządzenia komputerowe], komputerowe 
urządzenia do programowania, urządzenia komputero-
we do noszenia na nadgarstku, urządzenia komputerowe 
do zdalnego odczytu mierników, komputerowe urządzenia 
sterujące, komputerowe płyty główne, komputerowe karty 
rozszerzające, równoległe porty komputerowe, szerego-
we porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, 

komputerowe karty z akceleratorem, komputery przenośne 
[podręczne], radia samochodowe, urządzenia do nawiga-
cji dla pojazdów [komputery pokładowe], 37 instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa 
urządzeń do nawigacji pojazdów.

(210) 471190 (220) 2017 05 04
(731) KRajeWSKI aRKaDIUSZ MaRKO PRaCOWNIa 

RĘKaWICZeK SKóRZaNyCh, Zduńska-Wola
(540) Renifer

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, walizki skórzane, 
25 rękawiczki skórzane, odzież skórzana.

(210) 471192 (220) 2017 05 04
(731) KRajeWSKI aRKaDIUSZ MaRKO PRaCOWNIa 

RĘKaWICZeK SKóRZaNyCh, Zduńska-Wola
(540) ReNIFeR
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, walizki skórzane, 
25 rękawiczki skórzane, odzież skórzana.

(210) 471193 (220) 2017 05 04
(731) ISKRa aNNa BeNSINI, łódź
(540) aa BeNSINI

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01
(510), (511) 25 legginsy, getry ciążowe, bluzki, tuniki ciążo-
we, sukienki ciążowe, spodnie ciążowe, spódnice ciążowe, 
bluzy ciążowe, kurtki ciążowe, odzież damska: spodnie, leg-
ginsy, spódnice, sukienki, bluzy, kurtki, płaszcze, garsonki, 
getry, odzież dziecięca: legginsy, getry.

(210) 471194 (220) 2017 05 04
(731) BOVI VeT SeRVICe SPółKa Z OgRaNICZONĄ 

ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ, Czempiń
(540) BVS
(510), (511) 44 chirurgia weterynaryjna, doradztwo do-
tyczące żywienia zwierząt, kliniki dla zwierząt, pobieranie 
nasienia zwierzęcego, specjalistyczne doradztwo w zakre-
sie usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt, udzielanie 
informacji dotyczących usług weterynaryjnych, udzielanie 
informacji na temat hodowli zwierząt, umieszczanie mikro-
chipów pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledze-
nia i identyfikacji, usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami, usługi informacji weterynaryjnej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczą-
ce weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, wetery-
naryjne usługi doradcze, usługi weterynaryjne.
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1 467241, 468311, 469166, 469556, 470122, 470173, 470868, 470942

2 468311, 468319, 468320, 469656, 470868, 470919

3 462466, 466753, 466851, 467649, 468319, 468320, 468657, 468688, 468691, 468723, 468745, 468983, 468984, 
468987, 468988, 469113, 469336, 469400, 469402, 469403, 469404, 469406, 469407, 469409, 469482, 469698, 
470068, 470167, 470173, 470315, 470318, 470408, 470486, 470575, 470942, 471019, 471040

4 467370, 468959

5 466304, 466753, 466851, 467232, 468657, 469082, 469274, 469297, 469400, 469402, 469403, 469404, 469406, 
469407, 469468, 469482, 469737, 469987, 470087, 470122, 470167, 470173, 470238, 470315, 470318, 470746, 
470779, 470800, 470806, 470942, 471019

6 464506, 466746, 468484, 468971, 469364, 469662, 469950, 470831, 470833, 470834, 470939, 470940

7 468476, 468692, 469290, 469364, 469733, 470831, 470833, 470834

9 462213, 463603, 463604, 465297, 465652, 467372, 467641, 467965, 468553, 468577, 468723, 468731, 468733, 
468797, 468822, 468959, 469071, 469364, 469733, 469882, 469948, 470335, 470412, 470415, 470478, 470480, 
470517, 470718, 470803, 470923, 470969, 471173, 471182, 471188

10 468806, 470517

11 468723, 468731, 468851, 468959, 468971, 469364, 469733

12 470091, 470389, 471054, 471057, 471107

14 467641, 469232, 471031

16 458385, 459901, 460046, 463603, 463604, 465652, 467520, 467609, 467641, 467965, 468142, 468657, 468696, 
468723, 468797, 468822, 469166, 469336, 469943, 469979, 470068, 470190, 470315, 470318, 470401, 470432, 
470866, 470872, 470923, 471031, 471060, 471085

17 468311, 469364, 470055, 470455, 470717, 470868

18 471190, 471192

19 467241, 468341, 468342, 468343, 468344, 468346, 468484, 469240, 470055, 470581, 470585, 470868, 470919, 
470939, 470940, 470996

20 466389, 468657, 468748, 468799, 468971, 469236, 469950, 470581, 470585, 470996, 471055, 471070, 471071

21 468657, 469295, 470160, 470161, 470162, 470315, 470318, 470803, 470954, 470955

22 470455

24 469236, 470250, 470455, 471055

25 463603, 463604, 467140, 467681, 468444, 468451, 468497, 468967, 469340, 469383, 469613, 470250, 470631, 
470908, 470923, 470988, 471031, 471146, 471148, 471162, 471174, 471190, 471192, 471193

26 462466

28 468497, 468635, 469232, 469237, 469979, 470000, 470757, 470866, 470923

29 458547, 463562, 467471, 467578, 468581, 468656, 468723, 468745, 468770, 469085, 469086, 469178, 469179, 
469180, 469337, 469411, 469420, 469431, 469533, 469971, 470164, 470319, 470461, 470565, 470730, 470746, 
471086

30 459901, 463562, 466225, 466998, 467000, 467471, 467578, 468268, 468562, 468570, 468581, 468656, 468723, 
468745, 468770, 468774, 468775, 468882, 468883, 469150, 469151, 469178, 469179, 469180, 469274, 469295, 
469337, 469588, 469896, 469897, 469971, 470002, 470061, 470062, 470319, 470408, 470722, 470730, 470746, 
470800, 470819, 470822, 470823, 470828, 470830, 470832, 470873, 471086, 471096

31 467471, 468581, 468723, 468770, 469411, 469533, 470461, 470522, 470525, 471086

32 459901, 468581, 468723, 468745, 468747, 468770, 469178, 469179, 469180, 469294, 469906, 470065, 470121, 
470190, 470316, 470317, 470554, 470746, 470873, 471086
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33 467228, 467229, 468664, 468666, 468723, 468770, 469294, 469412, 470172, 470190, 470873, 471112

34 464080, 470535, 470541

35 458385, 460046, 461767, 462623, 463603, 463604, 465297, 465652, 465705, 466304, 466334, 466434, 466581, 
466757, 467140, 467312, 467471, 467487, 467519, 467520, 467641, 467965, 468144, 468311, 468341, 468342, 
468343, 468344, 468346, 468357, 468534, 468535, 468653, 468696, 468698, 468700, 468723, 468731, 468733, 
468770, 468797, 468799, 468822, 468854, 468959, 468967, 469166, 469230, 469236, 469240, 469254, 469263, 
469271, 469290, 469295, 469307, 469340, 469426, 469427, 469429, 469453, 469454, 469455, 469613, 469733, 
469864, 469867, 469896, 469948, 469979, 470091, 470190, 470238, 470339, 470407, 470408, 470412, 470415, 
470461, 470478, 470480, 470517, 470584, 470717, 470718, 470733, 470742, 470755, 470757, 470831, 470833, 
470834, 470870, 470923, 470954, 470955, 471014, 471017, 471031, 471035, 471055, 471070, 471071, 471072, 
471078, 471086, 471137, 471142, 471178, 471181, 471188

36 458385, 460046, 461767, 462213, 462623, 462741, 465430, 467312, 467335, 468653, 468696, 468870, 468900, 
469240, 469254, 469271, 469454, 469455, 469864, 469867, 470339, 470405, 470407, 470421, 470517, 470540, 
470718, 470733, 470742, 470867, 470917, 471031, 471072, 471142, 471181

37 458385, 460046, 466746, 466812, 468319, 468320, 468484, 468698, 468700, 468731, 468750, 468870, 468959, 
468971, 469240, 469254, 469364, 469556, 469733, 469948, 470339, 470478, 470480, 470586, 470868, 470912, 
470913, 470939, 470940, 471072, 471188

38 465297, 465652, 466334, 468553, 468696, 468733, 468797, 468822, 470412, 470415, 471072, 471103, 471178

39 458385, 460046, 465430, 465652, 466746, 466757, 467965, 468696, 468698, 468700, 468750, 468794, 468900, 
468995, 469240, 469533, 469556, 469706, 470339, 470461, 470755, 471054, 471057, 471072, 471099

40 463603, 463604, 468698, 468700, 469240, 469556, 469950, 470461, 470581, 470585, 470755, 470996, 471040, 
471060, 471070, 471071

41 460046, 461767, 463603, 463604, 465297, 465430, 465639, 465652, 466334, 466434, 466445, 466446, 467372, 
467519, 467641, 468142, 468435, 468444, 468451, 468553, 468653, 468698, 468700, 468723, 468741, 468742, 
468743, 468744, 468793, 468797, 468822, 469048, 469049, 469050, 469051, 469166, 469271, 469426, 469427, 
469429, 469454, 469455, 470190, 470401, 470468, 470478, 470480, 470586, 470630, 470718, 470733, 470742, 
470757, 470791, 470866, 470874, 470923, 470969, 471031, 471035, 471078, 471085, 471137, 471178, 471181

42 458385, 460046, 463603, 463604, 465297, 465652, 466334, 467335, 467372, 468553, 468698, 468700, 468733, 
468750, 468793, 468797, 468822, 468870, 468959, 469071, 469240, 469254, 469272, 469364, 469556, 469733, 
469948, 470238, 470478, 470480, 470517, 470525, 470718, 470757, 470874, 471005, 471054, 471057, 471060, 
471070, 471071, 471178

43 460046, 463562, 463603, 463604, 465430, 466225, 466445, 466446, 466746, 467565, 467641, 468142, 468268, 
468794, 468900, 469295, 469426, 469427, 469429, 469588, 469706, 469906, 470468, 470471, 470749, 470870, 
470927, 471072

44 458385, 460046, 462466, 464208, 466304, 466445, 466446, 466781, 467372, 467519, 467520, 468435, 469556, 
469596, 469743, 470141, 470421, 470486, 470517, 470743, 470949, 470971, 470972, 471005, 471018, 471032, 
471078, 471090, 471092, 471194

45 462213, 463603, 463604, 466334, 466434, 466581, 467487, 468505, 468506, 468553, 468653, 468733, 468797, 
469254, 469271, 469454, 469455, 471031, 471035
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#wiem z onet 468797

1901 WODOCIĄgI Krakowskie 468698

1901 WODOCIĄgI KRaKOWSKIe 468700

4 kava 470955

4 voda 470954

7 zbóż 468656

7 470335

a & D CaRLa collection 469383

aa BeNSINI 471193

aa Dermo estetique 469482

aa Intymna Protect MeD + 466753

aa Matt Filler 466851

abaxa 470087

aBSOLUTe OILS 471019

aCTION BOy 471162

ah aSTON hOUSe nieruchomości 470867

aic 469364

aKTyWNe ODŻyWIaNIe ROŚLIN I gLeBy 469166

ale Ranking 465297

allium 470461

aLMaR KINg OF SaLMON SaLMON & MORe 
łOSOŚ WĘDZONy Z WITaMINaMI ae 469431

alumore design & lifestyle 469662

aNULUj NaTRĘTa 462213

aPM akcesoria Płyty MeBLOWe 469950

apteka zdrowit 467520

aQUa POLONIa 459901

aquaLandia Ocean Przyjaźni 469237

aquvent hy 468971

aRgON 468851

aril bakery fruits 469404

aril caribbean beach 469402

aril fresh ozone 470167

aril mountain river 469407

aril sweet memories 469409

aT 468357

atat 468854

auchan supermarket 468723

aUDIO ShOW 471014

aUDIO VIDeO ShOW 471017

aZaLa eLITe 468799

azco POLSKIe MeBLe BIUROWe 471071

aZCO 471070

b+ BIURO PLUS 460046

bakery fruits 469403

BaKOMa SONaTa 469179

BaSTION VR 467641

BaUMaX 470919

BeD&yOU 471055

BeNDIKS 468692

BeTIRON 467232

BeVeRage CITy 469294

Billy’s aMeRICaN ReSTaURaNTS 467565

biodegra 469556

BIOSS LIM C 468806

BIOTRONa 470806

BIT LOgISTICS 468995

BIT Nieruchomości 470540

BLISKIe KONTO POCZTOWe 469864

board station 469071

BOSKIe MaTKI 470421

BRUK-BeT SOLaR 468731

BUDOWNICTWO MODUłOWe Kaja 466746

busconcept.eu 471057

BUyIQ 470415

BVS 471194

c cencik.pl 467312

Café SILeSIa 469295

Camping MaRINa 468794

caribbean beach 469400

CheeTOS SPOOKIeS 469897

CheKO 468657

Chemia Bielsko 468311

Chrup 467578

ChRUPOZaURy 470319

ChRUPóWKI 469337

CIaSTeCZKa Z KRaKOWSKIej CUKIeRNI 1984 468882

CIaSTeCZKa Z KRaKOWSKIej CUKIeRNI 
RĘCZNIe ROBIONe 468883

CITy ShIeLD 467649

Clara Barson. 471146

CLeaN gaRDeN 470173

CLIMaTeO 469733

COBRa LOOK 470803

COCOBeLLa 470908

COCONaUT 468745

COM PaCK aLL IN PaCKagINg 470432

Concept 13 ReSTaURaCja 469427

concept 13 469429

Cross Media PR 469307
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CyDR LUBeLSKI NIeFILTROWaNy 470172

DaNIe MISTRZa 469971

dbam o mój zasięg 467372

DBX FIT 468497

Delikatesy 13 469426

DISCO:VR 465639

dotknij marzeń 470478

DOTyK ORIeNTU 471032

DReaM COLa 470316

DReaM TONIC 470317

DReVPOL 466812

DRUKaRNIa oldprint 470872

duosept ag+ 469987

e eWRaNT 470755

e International Tobacco elite 464080

eCO BLaCK 470996

elefant Centrum Stomatologii 
Dzieci i Młodzieży 470141

eLWIRa 470988

energomat-LeWsystem 469882

ep 471018

eSPIN 470161

eSTa 469706

eUROPejSKIe CeNTRUM WaLKI Z aRTROZĄ 470238

eWRO TUCZ 470525

eWROL 470522

eyeVi 466304

FaBRyKa CZySTOŚCI 470318

FaCe 2 FaCe with languages 470866

Farma ziół 470408

FeSTIWaL SOLIDaRITy OF aRTS 468743

FILMOTeRaPIa.PL 468793

FIZjOMeDIKa KOMPLeKSOWa 
RehaBILITaCja 470743

FLIS happy BIaNCO coconut wafers 
NeW LIMITeD eDITION 466998

FLIS happy BIaNCO coconut wafers 
NeW LIMITeD eDITION 467000

FReSh & ROLL sushi and juice 470471

FReSh geLaTO 466225

FRUgO FReSh 468747

Furaginum hasco haSCO-LeK hL 469082

FyTOZyM 470942

galaretka KRySTaLICZNa 470730

galeria neptun 461767

gaMUŚ 470554

gaTeMeeN 470779

gC gIaCOMO CONTI 467140

gC gIaCOMO CONTI 469613

gIeWONT aPaRThOTeL 470927

gINgeR BITe 470062

gRyZeK 466781

gUMIZaURy 470061

h hIRPOL 470586

hẢI ÂU 468900

haLNy 470389

haPPINO 470068

haPPy aNIMaLS 468748

heaDTRIP 470874

hear the silence 470055

hello! 468144

hexapack 469943

hotel Deo gdańsk Old Town 
CONFeReNCe & SPa 470468

hUNTeR ReSTaURaNT 
STeaK SeaFOOD & MORe 463562

iDream 470480

Imperium Doskonałości 462466

iWylecz 470517

j&K LegaL aDVISORS 468506

jah LOVe TaTTOO 470971

jaKOŚĆ I TRaDyCja górnośląskie 470065

jOhN PLayeR SPeCIaL jPS 470535

jOhN PLayeR SPeCIaL jPS 470541

jOKeR 470631

KaCPeR RyX 470190

kalma 468346

KaMTRaNS 471099

KIeLCe Majonez KIeLeCKI omega-3 470002

Klubokawiarnia józef K. 468142

Königliche Wäsche 469113

KOPeRNIK TORUŃ od 1763 
Serduszka Toruńskie LegeNDaRNy SMaK 
LUKROWaNe NIePOWTaRZaLNa receptura! 
jeSZCZe DeLIKaTNIejSZe CIaSTO 469151

KOPeRNIK TORUŃ od 1763 
Serduszka Toruńskie LegeNDaRNy SMaK 
W CZeKOLaDZIe 
jeSZCZe DeLIKaTNIejSZe CIaSTO 469150

L D LOCUSS DeVeLOPMeNT 467335

La RIVe lifestyle LOOK of woman pastel 468988

La RIVe lifestyle LOOK of woman violet 468987

La RIVe PReSTIge The MaN FReSh 468984

La RIVe PReSTIge The MaN gRey 468983

La RIVe She is mine 468691

La RIVe The hUNTINg MaN 468688

Labmed medical solutions 471005

lajt mobile 471103

LaNNa 469336

LC F 471107

LDR LITeRaCKI DeBIUT ROKU 470401

Le SONge 467681

LIBeR 470575

LIMbiz 471072

LITeRKI 468774
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LITeRKI 468775

LONeX 470091

LOTOS TURDUS 467370

LPg Supragas 469263

Lubella TRaDyCyja OD 1881 
CaTeRINg CeReaLS Płatki zbożowe 471096

lucky fish 467471

LUKI STaR Dosięgnij gwiazd 469906

LUVeTTI MeN’S FaShION 471174

Mammazine 471085

Masło ekstra z Pierzchnicy 469085

meble PaRa comfort furniture & more 466389

MeDIX 469743

Megael 469948

MegaPaR 469737

MeTROPOLIa NIeRUChOMOŚCI 470917

MeTROPOLITaN Investment 470407

MILLeNNIUM Brut 470832

MILLeNNIUM elegance 470823

MILLeNNIUM Marsh.mallows grill i love grill 
BeLgIUM PRODUCT 470819

MILLeNNIUM Ocean Story 470830

MILLeNNIUM Riviera 470822

MILLeNNIUM Truff 470828

MKL BaU 468484

MM M.MaZUReK I PaRTNeRZy 466581

MOLO 466445

MOLO 466446

mountain river 469406

N COSMeTICS 471040

NaTaL 470160

NeW INTeRNaTIONaL KaRaTe 
aShIhaRa-KaRaTe-KaIKaN 468444

NIeBIeSKa TaBLeTKa 469468

NIeMCheM 468534

NO10 469979

NOVOTeRM 470717

Nowotax 471035

OByWaTeLe RP 471031

ofix standard. 467965

OgRODZeNIa jONIeC 470940

OgRODZeNIe ROMa 470939

Oh KINO 463603

Oh KINO 463604

Oltom drukarnia 471060

ORgaNIC VODKa hIgh QUaLITy 
gRaIN SeLeCTION gWaRaNCja jaKOŚCI 
gUaRaNTee OF QUaLITy 
NaTURaL INgReDIeNTS 469412

P14Si gt Quartz permanent protection 468319

P14Si Quartz permanent protection 468320

Paczka PLUS 468696

PIeRNIK KaSZTeLaŃSKI CUKIeRNIa Kasia 469896

pinnae 468342

plasma Queen 467519

POCZTOWe KONTO BeZ OgRaNICZeŃ 469867

POLI TheRM 470868

polish flowers 470486

polkurier 466757

POLSKa aKaDeMIa ZDROWIa 471078

POLVaTeX 470455

Prime 465652

PROPaCTa 462623

PTUW POLSKIe TOWaRZySTWO 
UBeZPIeCZeŃ WZajeMNyCh 468653

PURe SNOWBOaRDS 470757

Pyzy z mięsem familijne NORDIS 470164

radioprzyjaciel 468822

RaMIR 470162

RaV 469340

ReachaBlogger 471178

Remina 469698

Reneé ThINgS aBOUT Me 468967

Renifer 471190

ReNIFeR 471192

ReVIMeD Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne 471090

ReVIMeD 471092

RIVeR KILLeR 471173

riviera park 458385

Road Runner 471054

rosa 468341

Run colors 469230

S 470831

SaFePLay nowoczesne place zabaw dla dzieci 468635

SaL MULTIROTOR POWeRLINe STRINgINg 468750

SaLMON&MORe łOSOŚ WĘDZONy 
Z MagNeZeM Mg aLMaR KINg OF SaLMON 469420

SaLTa N PLUS 469656

salve medica 464208

SCaPOL 470833

SCaPOL 470834

SCS 471188

SDe 471137

SeLFIeR manufaktura cukiernicza 470870

SeLLIQ 470412

sig 470912

sig 470913

simple media 469453

SimplySign 468733

SKLePOgRODNICZy.PL 465705

Słodka Chwila 470746

sm sport medicum 469596

SMaKI ŚWIaTa 468770
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SMyKaN 471112

sobie ująć, sobie dodać 468435

SOFa 468741

SOLaRIS agRICULTURe 471086

SOLIDaRITy OF aRTS FeSTIVaL 468742

SOLIDaRITy OF aRTS 468744

SOMaPOL 470581

SOMaPOL 470585

SONaTa 469178

Sonata 469180

SONDeR 471181

SOZe 468577

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 
od 1936 gucio serek truskawkowy 
Nowa Receptura 
Bez syropu glukozowo-fruktozowego 470565

SpaceFactory design construction advisory 469254

SPaRK 469272

SPIKNIK 467487

Spotted 470584

STeP DOOR 470339

SUPeR 5 WaRZyWNO-OWOCOWa 469411

SuperSalt salt plus 470800

sweetie gold 470122

Szalona Kiełbasa 470000

Ś 468959

ŚLIWOWICa DWIe ŚLIWy 467229

TaRaSy WILCZaK 468870

TaRNaTOR 467609

TaRNINóWKa geN. BeMa 467228

teczowa muzyka 470923

tefra 15 467241

TenSmak PRZyPRaWa PIeCZySTa POSyPKa 468570

TenSmak PRZyPRaWa ZłOTy KURCZaK 468562

TITaN SIege 470969

toscana 468344

TOTeRaZ 466334

TPC 468476

TRaDINg jaM 470718

TRaFILUX 469290

TRaNSBUD WULKaN WSZOła 469240

Twaróg z Pierzchnicy 469086

TWój STaRTUP 466434

Ubezpiecz.eu 462741

UBeZPIeCZeNIa Majątkowe 469271

UBeZPIeCZeNIa na Życie 469454

UBeZPIeCZeNIa na Życie 469455

UFO ULTRa FORCe ONe 470315

ULMeR 469533

URBaNOWICZ-haFT 470250

VIa RaVIa 471148

VIFeR 470873

VIgOR POINT 470949

visage 468343

W WILaNóWKa OSIeDLe DOMóW 470405

WaRZyW NIaK 470722

We LOVe BeDS 469236

Wesoła Cafe - lepiej pić kawę niż nie 468268

WIeLKIe gReCKIe WaKaCje 465430

WIRTUaLNe SPORTy 469048

WIRTUaLNe SPORTy 469049

WIRTUaLNe SPORTy 469050

WIRTUaLNe SPORTy 469051

WKS KOPeRNIK 470630

WOKULaRaCh.pl 471182

Wspomnienie dzieciństwa 
Produkt pasteryzowany PROFI 
Zupa jabłkowa z cynamonem i makaronem 
na ciepło na zimno Propozycja podania 
Bez konserwantów 
Nie zawiera tłuszczu Bez barwników 458547

yaSUMI 469274

Z natury al dente 468581

Zaczepne Buźki B Buddieez 469232

ZaUROCZeNIe 468553

ZeNIT 464506

ZeTTa 469297

ZIMNy DRaŃ 469588

ZjeMy.CO 470749

zł 471142

ZMiD 470733

ZMID 470742

ŹRóDła Z OKOLIC MUSZyNy 470121

ŻUBRóWKa BIała Z NUTĄ jałOWCa 468664

ŻUBRóWKa BIała Z NUTĄ MIĘTy 468666



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.

523145 VISITINT (2017 04 27) 9
783345 DIaBLO (2017 05 04) 12
1216610 KORIVKa ROSheN ROSheN ROSheN KORIVKa 

(2017 02 21)
CFe: 03.04.02, 05.05.04, 19.03.24, 
25.07.01, 29.01.13

30

1267026 Fraikin Froid (2017 04 28)
CFe: 01.15.17, 26.11.02, 27.05.10, 
29.01.13

12, 35, 36, 
37, 39, 45

1344643 (2016 08 29)
CFe: 02.01.08 25

1344667 TrueSense LINgeRIe (2017 03 15, 2016 09 15)
CFe: 02.09.01, 26.04.02, 27.05.07 25

1344694 STRONgeR TOgeTheR. 
(2016 09 15, 2016 08 29)

35, 37, 39, 41, 42

1344752 Vissmate (2016 10 26)
CFe: 26.05.18, 27.05.24, 29.01.12 3

1344771 STReeT FOOD flunch TRUCK 
(2017 01 19, 2016 07 21)
CFe: 11.01.01, 24.13.09, 26.05.16, 
27.05.10, 29.01.12

29, 30, 43

1344773 haNS BaeR (2017 01 26, 2016 10 06) 33
1344787 The animal Nutritionists (2016 08 23, 

2016 07 15)
CFe: 27.05.01 5, 31, 44

1344788 Die Tier-ernhrer (2016 08 23, 2016 07 15)
CFe: 27.05.01 5, 31, 44

1344789 Sano (2016 08 23, 2016 07 15)
CFe: 27.05.01 5, 31, 44

1344791 Rediema (2016 10 19, 2016 09 19) 3, 5
1344806 WINe OF The yeaR eXCeLLeNCe By eXPeRTS 

eXCLUSIVeLy aT makro (2017 01 05, 
2016 09 02)
CFe: 05.07.10, 25.01.15, 26.01.05, 
26.04.24, 27.05.10, 29.01.14

33, 35

1344865 gTS (2017 02 01) 8
1344937 PROLUBe (2017 02 09) 5
1344952 jDC (2017 03 10)

CFe: 27.05.17 6

1344960 Donation alerts (2017 03 23, 
2016 12 27)

9, 28, 35, 36, 
38, 41, 42

1344984 SOLLIPULLI (2017 03 22, 2016 12 20) 33
1345020 2017 01 20, 2016 08 19)

CFe: 08.01.19, 19.03.03, 25.07.01, 29.01.13 30
1345036 tredy (2017 03 02, 2016 09 07)

CFe: 27.05.01 18, 25
1345047 jeaRRO (2016 06 27)

CFe: 27.05.01 25
1345054 angels share (2016 11 16) 33
1345073 WM WaTChMUSIC (2016 09 23, 2016 09 13)

CFe: 26.01.03, 26.04.10, 
27.05.01, 29.01.13

9, 38, 41, 42

1345085 tamolino (2017 02 02, 2016 09 26)
CFe: 03.06.03, 27.05.01 9, 14, 18

1345103 gU QI TIaN LUN. (2017 02 01)
CFe: 28.03.00 25

1345108 gReeN gRaIN (2017 03 21, 2017 02 28) 33
1345150 DUCaTUS (2017 01 23, 2016 12 21)

CFe: 03.01.01, 24.13.01, 
27.05.10, 29.01.13

35, 36

1345158 SWaX LaX PRO-gRIP 
(2017 03 06, 2016 09 14)

28

1345216 NOVaPaC (2016 05 09)
CFe: 01.11.08, 29.01.13 8, 35, 40

1345228 LOgISTICS FOUR ZeRO 
(2016 12 30, 2016 11 04)

39

1345242 (2017 03 07)
CFe: 28.03.00 40

1345273 greenPoxy (2016 11 03) 1, 2
1345422 SaLI (2016 04 20)

CFe: 27.05.17 7
1345450 BOaRDMaN (2017 01 09, 2016 08 11)

CFe: 27.05.01 9, 12, 21, 25, 35, 42
1345468 SOLaR (2016 09 15, 2016 09 04)

CFe: 27.05.01, 29.01.04 35, 37, 39, 41, 42
1345484 Paektu (2017 02 02)

CFe: 01.01.01, 27.05.01 32



WyKaZ  KLaSOWy  WyZNaCZONyCh  PO  DNIU  14  KWIeTNIa  2016 R.   
Na  TeRyTORIUM  RZeCZyPOSPOLITej  POLSKIej   

MIĘDZyNaRODOWyCh  ZNaKóW  TOWaROWyCh

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1345273 

2  1345273 

3  1344752, 1344791 

5  1344787, 1344788, 1344789, 1344791, 1344937 

6  1344952 

7  1345422 

8  1344865, 1345216 

9  523145, 1344960, 1345073, 1345085, 1345450 

12  783345, 1267026, 1345450 

14  1345085 

18  1345036, 1345085 

21  1345450 

25  1344643, 1344667, 1345036, 1345047, 1345103, 1345450 

28  1344960, 1345158 

29  1344771 

30  1216610, 1344771, 1345020 

31  1344787, 1344788, 1344789 

32  1345484 

33  1344773, 1344806, 1344984, 1345054, 1345108 

35  1267026, 1344694, 1344806, 1344960, 1345150, 1345216, 1345450,
 1345468 

36  1267026, 1344960, 1345150 

37  1267026, 1344694, 1345468 

38  1344960, 1345073 

39  1267026, 1344694, 1345228, 1345468 

40  1345216, 1345242 

41  1344694, 1344960, 1345073, 1345468 

42  1344694, 1344960, 1345073, 1345450, 1345468 

43  1344771 

44  1344787, 1344788, 1344789 

45  1267026



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.

460995 ROZPOTyŃSKa NINa
2017 01 22 35, 41, 44

462664 Vita Zahnfabrik h. Rauter gmbh & Co.  
Kg - Bad Sackingen, Niemcy
2017 04 10 5, 10, 44

465307 CORa S.P.a.
2017 05 12 3, 30, 33

463800 CONSOLIDaTeD aRTISTS B.V.
2017 04 29 35, 41

465454 heRO ag
2017 04 28 30, 32, 33

465592 gOLUS KaROLINa aLeKSaNDRa SeaZO
2017 04 28 25

457181 LeŚNIaK RaFał BUDOMaL PRZeDSIeBIORSTWO 
ReMONTOWO BUDOWLaNe
2017 05 15 36, 37, 42

460832 BIOFaRMa SaS
2017 05 05 5, 10

465583 NeXT ReTaIL LIMITeD
2017 05 05 21, 25, 35

463306 ORKLa CaRe SPółKa aKCyjNa
2017 05 08 3, 5

464746 BeRDa SPółKa Z OgRaNICZONĄ 
ODPOWIeDZIaLNOŚCIĄ SPółKa 
KOMaNDyTOWa
2017 04 26 1, 4

465758 Skincity Sweden aB
2017 05 12 3

464900 aUDIFON gMBh & CO. Kg
2017 05 12 10, 32, 41

466201 RySIŃSKa DagMaRa SUNgaTe 
BeaUTy & SPa
2017 05 11 35, 38, 39, 41, 43, 44

466337 IVO CeSaRe VIOLaNTe
2017 05 18 41, 43

466375 Michelin Recherche et Technique S.a.
2017 05 19 12, 35



sPis  TReŚci

OgłOszeNia  O  zgłOszONych  W  URzĘDzie PaTeNTOWyM   
zNakach  TOWaROWych

zNaki  TOWaROWe  zgłOszONe  W  TRyBie  kRaJOWyM  DO  DNia  14  kWieTNia  2016  R.  ..................  4
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym do dnia 14 kwietnia 2016 r.  ........................ 4

zNaki  TOWaROWe  zgłOszONe  W  TRyBie  kRaJOWyM  PO  DNiU  14  kWieTNia  2016  R.  ..................  5
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 113
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.  ............. 115

iNFORMacJe  O  WyzNaczONych  Na  TeRyTORiUM  RzeczyPOsPOLiTeJ  POLskieJ  
PO  DNiU  14  kWieTNia  2016  R.  MiĘDzyNaRODOWych  zNakach  TOWaROWych  .................................  119

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 120 

iNFORMacJe  O  sPRzeciWach  WNiesiONych  WOBec  zgłOszeNia  zNakU  TOWaROWegO  
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej  ..................................................................................  121


