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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 12 czerwca 2017 r. Nr ZT24

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) 471389 (220) 2014 04 17
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) kinderplay

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 20, 28

(210) 471400 (220) 2014 04 17
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) kindersafety

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 12, 20, 28

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WyKAZ  KLASOWy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh 
ZGŁOSZONyCh  W  TRyBIE  KRAjOWyM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

12 471389, 471400

20 471389, 471400

28 471389, 471400



WyKAZ  ALfABETyCZNy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh  ZGŁOSZONyCh 
W TRyBIE KRAjOWyM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

kinderplay 471389

kindersafety 471400



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) 456589 (220) 2016 05 17
(731) BE fREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Paek

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, ją-
dra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mię-
so, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata, 
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, sub-
stytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, 
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bez-
glutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże 
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, 
piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów onli-
ne oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: oleje, 
tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, 
owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowa-
ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
(przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki natu-
ralne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słody-
cze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zio-
ła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, 
rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda koko-
sowa, soki warzywne, piwo, usługi handlu elektronicznego, 
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz in-
nych, przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 

i usług, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, 
usługi marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni re-
klamowej on-line, marketing handlowy (inny niż sprzedaż), 
zarządzanie bazami danych.

(210) 456883 (220) 2016 05 24
(731) BCIC LIMITED, Limassol, Cy
(540) COMET BUSINESS CENTER

(531) 26.01.02, 26.01.19, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.04, 29.01.08

(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, redagowanie, wy-
dawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, infor-
macja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym on-Iine, następujących towarów: artykuły spożywcze, 
sprzęt RTV AGD, meble, artykuły wyposażenia i dekoracji 
wnętrz, odzież, obuwie, kosmetyki, biżuteria, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i prze-
prowadzenie promocji sprzedaży jak i doradztwo w tym 
zakresie, 36 usługi zarządzania i administrowania nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, 
pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biu-
rowych, handlowych, doradztwo w sprawach finansowych 
i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieru-
chomości, wycena majątku nieruchomego, usługi kredyto-
wania, doradztwo inwestycyjne, leasing, pobieranie czynszu, 
37 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, rozbiórka i bu-
rzenie domów, przygotowanie terenu pod budowę, roboty 
ziemne, wznoszenie kompletnych obiektów lub ich części, 
wykonywanie pokryć i wiązań dachowych, specjalistyczne 
prace budowlane na nowych i istniejących obiektach bu-
dowlanych, montaż instalacji elektrycznych, wodociągo-
wych, sanitarnych, gazowych, prace budowlane montażowe 
i wykończeniowe, wynajem sprzętu budowlanego i burzą-
cego wraz z obsługą operatorską, budowa obiektów inży-
nierii wodnej, wykonywanie instalacji budowlanych, usługi 
wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, infor-
macja budowlana, remont nieruchomości, 39 prowadzenie 
parkingów, transport, pakowanie i składowanie towarów, or-
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ganizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowa-
nie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, do-
starczanie paczek, 43 restauracje, kawiarnie, hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, bary, 
puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie je-
dzenia i napojów, usługi barów kawowych, usługi cateringu, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 460153 (220) 2016 08 10
(731) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec
(540) A & K LUXURy EXPO
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze i plakaty z papieru lub 
kartonu, albumy, bilety, broszury, czasopisma - periodyki, 
druki i blankiety formularzy, etykiety, foldery, fotografie, ga-
zety, kalendarze, katalogi, materiały drukowane, notatniki 
- notesy, notesy podręczne, prospekty, publikacje drukowa-
ne, ulotki, wydruki graficzne, 35 usługi agencji reklamowych, 
badania marketingowe, badania rynku, marketing, usługi 
agencji public relations, tworzenie i publikowanie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama bilboardowa, wynajmowanie 
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie re-
klam prasowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych 
takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, ulotki, rozlepia-
nie plakatów reklamowych, obróbka tekstów, organizowa-
nie prezentacji, wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie 
patronatu, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży 
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, usługi 
agencji importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych m.in poprzez Internet, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej – usługi reklamowe 
świadczone w szczególności za pośrednictwem Internetu, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
usługi pośrednictwa w handlu, handel detaliczny – ofero-
wanie w mediach produktów dla klientów indywidualnych 
i firm, usługi sprzedaży, sprzedaż towarów i usług z wykorzy-
staniem Internetu w zakresie: artykułów spożywczych, her-
baty, kawy, kakao, czekolady, kawioru, trufli, miodu, odzieży 
i dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, futer, 
obuwia, nakryć głowy, torebek, toreb, artykułów bagażo-
wych, walizek, parasoli przeciwdeszczowych, artykułów ju-
bilerskich, biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali 
szlachetnych, minerałów muszli, dzieł sztuki, antyków, ma-
teriałów artystycznych, instrumentów muzycznych, książek, 
pomocy naukowych, zabawek, telefonów komórkowych, 
akcesoriów telefonicznych, smartwatchy (inteligentnych 
zegarków), urządzeń do pomiaru czasu, gier, sprzętu infor-
matycznego, sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizual-
nego, sprzętu RTV, sprzętu AGD, akcesoriów do pielęgnacji 
dla ludzi, artykułów kosmetycznych, perfum, artykułów dla 
zwierząt, preparatów do pielęgnacji zwierząt, artykułów 
sportowych, sprzętu sportowego, sprzętu do nurkowania, 
wyrobów rymarskich, sprzętu medycznego, urządzeń me-
dycznych, sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, 
materiałów piśmiennych, nieruchomości, maszyn budow-
lanych, sprzętu do robót ziemnych, ręcznych narzędzi 
do budowy, ręcznych urządzeń do budowy, materiałów 

budowlanych, drzwi, okien, rolet, parapetów, schodów, 
pokryć podłogowych, wind, urządzeń sanitarnych, cerami-
ki budowlanej, ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, 
ogrodzeń, bram, grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów 
metalowych, artykułów techniki grzewczej, kotłów, pieców, 
zasobników, bojlerów, grzejników, kominków, systemów so-
larnych, turbin wiatrowych, wiatraków, alarmów, elementów 
wyposażenia wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, meta-
lowych, szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnianych, 
mieszkaniowych, łazienkowych, ogrodowych, mebli do sa-
lonu fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli rzeźbionych, 
mebli na wymiar, zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń, ka-
nap, foteli, krzeseł, komód, kredensów, witryn, kartotek, szaf, 
szafek na akta, regałów, łóżek, łóżek szpitalnych, materacy, 
stołów, stołów drewnianych, stołów do masażu, stołów kre-
ślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt, 
sejfów, rolet wewnętrznych, luster, akcesoriów kuchennych, 
sztućców, zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, 
dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów ogrod-
niczych, sprzętu ogrodniczego, sprzętu rolniczego, dronów 
cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów, akcesoriów ro-
werowych, części rowerowych, motorowerów, motocykli, 
akcesoriów motocyklowych, części motocyklowych, skute-
rów, pojazdów śnieżnych, ślizgaczy, wózków dziecięcych, 
samochodów autonomicznych bez kierowcy, samocho-
dów: osobowych, sportowych, wyścigowych, terenowych, 
zabytkowych, kempingowych, przyczep turystycznych 
mieszkalnych, przyczep, akcesoriów samochodowych, czę-
ści samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, ba-
lonów na gorące powietrze, pojazdów lotniczych, statków 
powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, akce-
soriów pojazdów lotniczych, części pojazdów lotniczych, 
wodnosamolotów - hydroplanów, pojazdów do poruszania 
się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów, katamara-
nów, pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się 
po wodzie, części pojazdów do poruszania się po wodzie, 
akcesoriów motoryzacyjnych, części motoryzacyjnych, 
opon, felg, kosmetyków motoryzacyjnych, przyczep, za-
bawek erotycznych, akcesoriów seksualnych, broni zabyt-
kowej, usługi promocji firm oferujących: usługi concierge, 
usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi 
naprawcze, usługi ogrodnicze, usługi pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami, usługi organizacji i obsługi even-
tów – imprez, przyjęć, wesel, konferencji, kongresów, usługi 
konsultantów ślubnych, usługi muzyczne, usługi doradztwa 
wizerunkowego – osobistych stylistów i wizażystów, usługi 
reklamowe, usługi PR, usługi fotograficzne i filmowe, usługi 
gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradztwa turystycz-
nego, usługi turystyczne, usługi organizowania wycieczek, 
rejsów, imprez, wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, 
noclegów, pokoi do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego wil-
li, usługi czarteru i wynajmu: samochodów, statków, łodzi, 
jachtów, katamaranów, helikopterów, samolotów, usługi 
taksówek powietrznych, usługi tłumaczeń, usługi ochro-
niarskie, usługi detektywistyczne, usługi finansowe, usłu-
gi informatyczne, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi 
motoryzacyjne, usługi transportowe, wyposażenie dla firm, 
usługi zdrowotne, usługi sprzątające, usługi pośrednictwa 
w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, 
usługi prywatnego nauczania, usługi organizowania kursów 
językowych, usługi organizowania kursów savoir-vivre, usłu-
gi coachingowe, usługi trenerskie, usługi mentoringu, usługi 
trenerów osobistych, usługi prawnicze, usługi finansowe 
i inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, usługi biur matrymonialnych, 
41 organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw, konfe-
rencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, zjazdów, semina-
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riów, sympozjów, przyjęć, balów, usługi tłumaczeniowe, 
usługi w zakresie obsługi w językach obcych, fotografie, 
fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, usługi reporterskie, produkcja mikrofilmów, 
rozrywka, informacje o rozrywce, informacje o imprezach 
rozrywkowych, informacje o rekreacji, rozrywka - widowiska, 
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe oraz 
sportowe, targi i wystawy, rezerwacja miejsc na spektakle, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, infor-
macje o edukacji, nauczanie, usługi edukacyjne, instruktaże, 
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, pisanie i publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowa-
nie elektroniczne on-line nie do pobrania.

(210) 460154 (220) 2016 08 10
(731) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec
(540) A & K LUXURy GROUP
(510), (511) 35  usługi agencji reklamowych, badania mar-
ketingowe, badania rynku, marketing, usługi agencji public 
relations, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama billboardowa, wynajmowanie nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, re-
klamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam praso-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, ulotki, rozlepianie 
plakatów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie 
prezentacji, wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, poszukiwania w zakresie 
patronatu, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży 
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, do-
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi agencji importowo-eksportowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych m in. 
poprzez Internet, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej - usługi reklamowe świadczone w szczególności 
za pośrednictwem Internetu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi pośrednictwa 
w handlu, handel detaliczny - oferowanie W mediach pro-
duktów dla klientów indywidualnych i firm, usługi sprzeda-
ży, sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem Internetu 
w zakresie: artykułów spożywczych, herbaty, kawy, kakao, 
czekolady, kawioru, trufli, miodu, odzieży i dodatków odzie-
żowych, akcesoriów odzieżowych, futer, obuwia, nakryć 
głowy, torebek, toreb, artykułów bagażowych, walizek, 
parasoli przeciwdeszczowych, artykułów jubilerskich, biżu-
terii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, 
minerałów, muszli, dzieł sztuki, antyków, materiałów arty-
stycznych, instrumentów muzycznych, książek, pomocy 
naukowych, zabawek, telefonów komórkowych, akcesoriów 
telefonicznych, smartwatchy (inteligentnych zegarków), 
urządzeń do pomiaru czasu, gier, sprzętu informatycznego, 
sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizualnego, sprzę-
tu RTV, sprzętu AGD, akcesoriów do pielęgnacji dla ludzi, 
artykułów kosmetycznych, perfum, artykułów dla zwierząt, 
preparatów do pielęgnacji zwierząt, artykułów sportowych, 
sprzętu sportowego, sprzętu do nurkowania, wyrobów ry-
marskich, sprzętu medycznego, urządzeń medycznych, 
sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, materia-
łów piśmiennych, nieruchomości, maszyn budowlanych, 

sprzętu do robót ziemnych, ręcznych narzędzi do budowy, 
ręcznych urządzeń do budowy, materiałów budowlanych, 
drzwi, okien, rolet, parapetów, schodów, pokryć podłogo-
wych, wind, urządzeń sanitarnych, ceramiki budowlanej, 
ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, ogrodzeń, bram, 
grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów metalowych, 
artykułów techniki grzewczej, kotłów, pieców, zasobników, 
bojlerów, grzejników, kominków, systemów solarnych, tur-
bin wiatrowych, wiatraków, alarmów, elementów wyposa-
żenia wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, metalowych, 
szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnianych, miesz-
kaniowych, łazienkowych, ogrodowych, mebli do salonu 
fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli rzeźbionych, mebli 
na wymiar, zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń, kanap, 
foteli, krzeseł, komód, kredensów, witryn, kartotek, szaf, 
szafek na akta, regałów, łóżek, łóżek szpitalnych, materacy, 
stołów, stołów drewnianych, stołów do masażu, stołów kre-
ślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt, 
sejfów, rolet wewnętrznych, luster, akcesoriów kuchennych, 
sztućców, zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, 
dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów ogrod-
niczych, sprzętu ogrodniczego, sprzętu rolniczego, dronów 
cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów, akcesoriów ro-
werowych, części rowerowych, motorowerów, motocykli, 
akcesoriów motocyklowych, części motocyklowych, sku-
terów, pojazdów śnieżnych, ślizgaczy, wózków dziecięcych, 
samochodów autonomicznych bez kierowcy, samocho-
dów: osobowych, sportowych, wyścigowych, terenowych, 
zabytkowych, kempingowych, przyczep turystycznych 
mieszkalnych, przyczep, akcesoriów samochodowych, czę-
ści samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, ba-
lonów na gorące powietrze, pojazdów lotniczych, statków 
powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, akce-
soriów pojazdów lotniczych, części pojazdów lotniczych, 
wodnosamolotów - hydroplanów, pojazdów do poruszania 
się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów, katamara-
nów, pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się 
po wodzie, części pojazdów do poruszania się po wodzie, 
akcesoriów motoryzacyjnych, części motoryzacyjnych, 
opon, felg, kosmetyków motoryzacyjnych, przyczep, za-
bawek erotycznych, akcesoriów seksualnych, broni zabyt-
kowej, usługi promocji firm oferujących: usługi concierge, 
usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi 
naprawcze, usługi ogrodnicze, usługi pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami, usługi organizacji i obsługi even-
tów - imprez, przyjęć, wesel, konferencji, kongresów, usługi 
konsultantów ślubnych, usługi muzyczne, usługi doradztwa 
wizerunkowego - osobistych stylistów i wizażystów, usługi 
reklamowe, usługi PR, usługi fotograficzne i filmowe, usługi 
gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradztwa turystycz-
nego, usługi turystyczne, usługi organizowania wycieczek, 
rejsów, imprez, wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, 
noclegów, pokoi do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego wil-
li, usługi czarteru i wynajmu: samochodów, statków, łodzi, 
jachtów, katamaranów, helikopterów, samolotów, usługi 
taksówek powietrznych, usługi tłumaczeń, usługi ochro-
niarskie, usługi detektywistyczne, usługi finansowe, usługi 
informatyczne, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi mo-
toryzacyjne, usługi transportowe, wyposażenie dla firm, 
usługi zdrowotne, usługi sprzątające, usługi pośrednictwa 
w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, 
usługi prywatnego nauczania, usługi organizowania kur-
sów językowych, usługi organizowania kursów savoir-vivre, 
usługi coachingowe, usługi trenerskie, usługi mentoringu, 
usługi trenerów osobistych, usługi prawnicze, usługi finan-
sowe i inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi opieki 
nad dziećmi i osobami starszymi, usługi biur matrymo-
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nialnych, 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w handlu (obrocie) nieruchomościami, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego: kupna, sprzedaży, najmu i dzier-
żawy nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa 
majątku nieruchomego, wynajem nieruchomości, wynaj-
mowanie nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajmo-
wanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nierucho-
mościami mieszkalnymi i użytkowymi, zarządzanie mająt-
kiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wycena (osza-
cowanie) majątku nieruchomego, doradztwo w sprawach 
finansowych - m.in. informacje bankowe w zakresie kre-
dytów oraz obrotu nieruchomościami, doradztwo w spra-
wach ubezpieczenia nieruchomości, usługi ubezpieczenia 
nieruchomości oraz doradztwo w tym zakresie, 45 badania 
prawne, usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, alter-
natywne rozwiązywanie sporów, mediacje.

(210) 460156 (220) 2016 08 10
(731) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec
(540) A & K LUXURy MARKET
(510), (511) 12 rowery, motorowery, motocykle, skutery, 
pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, 
inne niż zabawki, pojazdy elektryczne, pojazdy śnieżne, spa-
cerowe wózki dziecięce, samochody osobowe, samochody 
sportowe, balony - sterowce, balony powietrzne, balony 
na gorące powietrze, samoloty, wodnosamoloty - hydropla-
ny, statki powietrzne, statki kosmiczne, statki wodne, barki - 
- łodzie, łodzie, jachty, 35 usługi agencji importowo-ekspor-
towych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych m.in. 
poprzez Internet, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej - usługi reklamowe świadczone w szczególności za po-
średnictwem Internetu, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie 
zamówień w handlu, marketing, reklama, produkcja filmów 
reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, handel detalicz-
ny - oferowanie w mediach produktów dla klientów indywidu-
alnych i firm, usługi sprzedaży, sprzedaż towarów i usług z wy-
korzystaniem Internetu w zakresie: artykułów spożywczych, 
herbaty, kawy, kakao, czekolady, kawioru, trufli, miodu, odzie-
ży i dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, futer, 
obuwia, nakryć głowy, torebek, toreb, artykułów bagażowych, 
walizek, parasoli przeciwdeszczowych, artykułów jubilerskich, 
biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, metali szlachetnych, 
minerałów, muszli, dzieł sztuki, antyków, materiałów arty-
stycznych, instrumentów muzycznych, książek, pomocy na-
ukowych, zabawek, telefonów komórkowych, akcesoriów 
telefonicznych, smartwatchy (inteligentnych zegarków), 
urządzeń do pomiaru czasu, gier, sprzętu informatycznego, 
sprzętu elektronicznego, sprzętu audiowizualnego, sprzę-
tu RTV, sprzętu AGD, akcesoriów do pielęgnacji dla ludzi, 
artykułów kosmetycznych, perfum, artykułów dla zwierząt, 
preparatów do pielęgnacji zwierząt, artykułów sportowych, 
sprzętu sportowego, sprzętu do nurkowania, wyrobów ry-
marskich, sprzętu medycznego, urządzeń medycznych, 
sprzętu do fizjoterapii, akcesoriów biurowych, materia-
łów piśmiennych, nieruchomości, maszyn budowlanych, 
sprzętu do robót ziemnych, ręcznych narzędzi do budowy, 
ręcznych urządzeń do budowy, materiałów budowlanych, 
drzwi, okien, rolet, parapetów, schodów, pokryć podłogo-

wych, wind, urządzeń sanitarnych, ceramiki budowlanej, 
ceramiki łazienkowej, pokryć naściennych, ogrodzeń, bram, 
grillów, basenów, jacuzzi, saun, akcesoriów metalowych, 
artykułów techniki grzewczej, kotłów, pieców, zasobników, 
bojlerów, grzejników, kominków, systemów solarnych, tur-
bin wiatrowych, wiatraków, alarmów, elementów wyposa-
żenia wnętrz, oświetlenia, mebli: biurowych, metalowych, 
szpitalnych, szkolnych, hotelowych, kawiarnianych, miesz-
kaniowych, łazienkowych, ogrodowych, mebli do salonu 
fryzjerskiego i kosmetycznego, mebli rzeźbionych, mebli 
na wymiar, zabudowy wnęk, biurek, sof, siedzeń, kanap, 
foteli, krzeseł, komód, kredensów, witryn, kartotek, szaf, 
szafek na akta, regałów, łóżek, łóżek szpitalnych, materacy, 
stołów, stołów drewnianych, stołów do masażu, stołów kre-
ślarskich, stołów metalowych, mebli i legowisk dla zwierząt, 
sejfów, rolet wewnętrznych, luster, akcesoriów kuchennych, 
sztućców, zastawy stołowej, globusów, tekstyliów, pościeli, 
dekoracji, roślin, wyrobów ogrodniczych, artykułów ogrod-
niczych, sprzętu ogrodniczego, sprzętu rolniczego, dronów 
cywilnych, pojazdów, hulajnóg, rowerów, akcesoriów ro-
werowych, części rowerowych, motorowerów, motocykli, 
akcesoriów motocyklowych, części motocyklowych, skute-
rów, pojazdów śnieżnych, ślizgaczy, wózków dziecięcych, 
samochodów autonomicznych bez kierowcy, samocho-
dów: osobowych, sportowych, wyścigowych, terenowych, 
zabytkowych, kempingowych, przyczep turystycznych 
mieszkalnych, przyczep, akcesoriów samochodowych, czę-
ści samochodowych, motoryzacyjnego sprzętu audio, ba-
lonów na gorące powietrze, pojazdów lotniczych, statków 
powietrznych, helikopterów, samolotów, sterowców, ak-
cesoriów pojazdów lotniczych, części pojazdów lotniczych, 
wodnosamolotów - hydroplanów, pojazdów do poruszania 
się po wodzie, statków wodnych, łodzi, jachtów, katamaranów, 
pontonów, akcesoriów pojazdów do poruszania się po wodzie, 
części pojazdów do poruszania się po wodzie, akcesoriów moto-
ryzacyjnych, części motoryzacyjnych, opon, felg, kosmetyków mo-
toryzacyjnych, przyczep, zabawek erotycznych, akcesoriów seksu-
alnych, broni zabytkowej, usługi promocji firm oferujących: usługi 
concierge, usługi architektoniczne, budowlane i remontowe, usługi 
naprawcze, usługi ogrodnicze, usługi pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami, usługi organizacji i obsługi eventów - imprez, przy-
jęć, wesel, konferencji, kongresów, usługi konsultantów ślubnych, 
usługi muzyczne, usługi doradztwa wizerunkowego - osobistych 
stylistów i wizażystów, usługi reklamowe, usługi PR, usługi fotogra-
ficzne i filmowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi doradz-
twa turystycznego, usługi turystyczne, usługi organizowania wy-
cieczek, rejsów, imprez, wyjazdów indywidualnych i zbiorowych, 
noclegów, pokoi do wynajęcia, wynajmu wakacyjnego willi, usługi 
czarteru i wynajmu: samochodów, statków, łodzi, jachtów, katama-
ranów, helikopterów, samolotów, usługi taksówek powietrznych, 
usługi tłumaczeń, usługi ochroniarskie, usługi detektywistyczne, 
usługi finansowe, usługi informatyczne, usługi kosmetyczne i fry-
zjerskie, usługi motoryzacyjne, usługi transportowe, wypo-
sażenie dla firm, usługi zdrowotne, usługi sprzątające, usługi 
pośrednictwa w znalezieniu pracy, usługi edukacyjne, usługi 
szkoleniowe, usługi prywatnego nauczania, usługi organi-
zowania kursów językowych, usługi organizowania kursów 
savoir-vivre, usługi coachingowe, usługi trenerskie, usługi 
mentoringu, usługi trenerów osobistych, usługi prawnicze, 
usługi finansowe i inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi, usługi biur 
matrymonialnych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi telekomunikacyjne 
w postaci usług ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego.
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(210) 460366 (220) 2016 08 16
(731) LUDWIK MIChAEL, Warszawa
(540) ŻyWy ŻyWSZy ŻyWIEC
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 460920 (220) 2016 08 30
(731) Bf POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eyebar

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 sprzedaż kosmetyków, 44 usługi 
kosmetyczne polegające na ekspresowej poprawie wyglądu, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi: sty-
lizacja brwi za pomocą nitkowania, usługi wizażowe, styli-
zacja fryzur, manicure i pedicure, woskowanie ciała, masaż 
twarzy.

(210) 461165 (220) 2016 09 06
(731) MIKULA BARTŁOMIEj LEDLIVE, Stalowa Wola
(540) Storm
(510), (511) 9 telebimy, ekrany ledowe, anteny, urządzenia 
telewizyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, diody 
świecące, ekrany projekcyjne, ekrany fluoryzujące, hologra-
my, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa-
mi przemysłowymi, karty z układem scalonym i mikropro-
cesorem, kolektory elektryczne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery, urządzenia do wyświetlania obrazu 
i emisji dźwięku, lampy optyczne, mikroprocesory, monitory, 
monitory (hardware komputerowy), monitory ekranowe, na-
dajniki sygnałów elektronicznych, neony reklamowe, odbior-
niki (audio i video), oprogramowanie komputerowe, proceso-
ry, programy komputerowe (software ładowalny), programy 
sterujące ekranami ledowymi, sprzęt komputerowy, sygna-
lizatory świetlne, elektroniczne tablice ogłoszeń, wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, urządzenia do zdalnego ste-
rowania sygnałami ekranów ledowych, znaki drogowe świe-
cące, znaki cyfrowe, diody świecące [led], wskaźniki z diodą 
elektroluminescencyjną, wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, wskaźniki ilości, optyczna aparatura komunikacyjna, 
ekrany wideo, tranzystory [elektronika], światła błyskowe [sy-
gnały świetlne], latarnie sygnalizacyjne, znaki świecące, urzą-
dzenia do sygnalizacji morskiej, tablice sygnalizacyjne, świetl-
ne lub mechaniczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
elektroniczne tablice wyświetlające, sygnalizacja świetlna 
[aparatura sygnalizacyjna], 35 agencje reklamowe, dekoracja 
wystaw sklepowych, badania rynku, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
wyświetlanie reklam, emisja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazy towarów, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama 
telewizyjna, wynajem elektronicznych tablic reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, prowadzenie kampanii re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, usługi doradcze w kampaniach re-
klamowych na telebimach, 41 wynajem ekranów ledowych, 
wynajem telebimów.

(210) 462277 (220) 2016 10 03
(731) SKyMASTER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) TNTV TWOjA NOWA TELEWIZjA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, 38 telekomunikacja, umożliwienie rozmowy mię-
dzy osobami, przekazywanie informacji od jednej osoby 
do drugiej oraz komunikacja zarówno wizualna, jak i foniczna 
(radio i telewizja), 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 462819 (220) 2016 10 17
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) INTERNATIONAL TOBACCO fILTER CIGARETTES hIT

(531) 03.01.02, 03.11.24, 24.09.08, 24.17.25, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń 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, 
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, kie-
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, 
pojemniku na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki 
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż 
olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cy-
gar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyza-
tory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy 
tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń do żucia.
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(210) 462822 (220) 2016 10 17
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) L INTERNATIONAL TOBACCO lubelskie filter cigarettes

(531) 03.01.02, 24.09.08, 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń 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, 
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, kie-
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, 
pojemniku na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki 
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na  tytoń, ustniki 
do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, wapo-
ryzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla pala-
czy tytoniu, pudelka na zapałki, tytoń do  żucia.

(210) 463050 (220) 2016 10 24
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW KRUChA WIEPRZOWINA ŁOPATKA 
O SMAKU PIECZENIOWyM 30 min i gotowe! 
SLOW COOKED WOLNO GOTOWANE 10h 85°C

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 08.05.01, 08.05.02, 19.01.01, 
19.01.25, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.15, 05.09.17

(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wyroby z mięsa wieprzo-
wego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa wieprzowego, 
wyroby na bazie mięsa wieprzowego, dania gotowe na ba-
zie mięsa wieprzowego.

(210) 463052 (220) 2016 10 24
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Sokołów Podlaski

(540) SOKOŁÓW KRUChA WOŁOWINA ŁOPATKA O SMAKU 
PIECZENIOWyM 30 min i gotowe! 
SLOW COOKED WOLNO GOTOWANE 10h 85°C

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 
19.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 
26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wyroby z mięsa wieprzo-
wego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa wieprzowego, 
wyroby na bazie mięsa wieprzowego, dania gotowe na ba-
zie mięsa wieprzowego.

(210) 463127 (220) 2016 10 25
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) BUSINESS ROyALS KING SIZE fILTER ENGLAND
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(531) 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tyto-
niowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, ty-
toń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, 
tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów 
i cygar bursztynowe, 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, 
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, kie-
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papierośnice, 
pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki 
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż 
olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, ustniki do cy-
gar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyza-
tory dla palaczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy 
tytoniu, pudełka na zapałki, tytoń do  żucia.

(210) 463965 (220) 2016 11 16
(731) STADNINA KONI MIChAŁÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów
(540) M

(531) 03.03.01, 03.03.24, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 31 pasza, 44 hodowla zwierząt, zwłaszcza koni 
i bydła.

(210) 464440 (220) 2016 11 28
(731) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Łódź

(540) ...bo domowe jest lepsze!

(531) 05.07.03, 05.11.15, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 1 azotany, bentonity, substancje chemiczne 
do fermentacji wina, glukoza dla przemysłu spożywczego, 
środki do konserwacji piwa, pektyna dla przemysłu spo-
żywczego, preparaty do klarowania wina i piwa, substancje 
chemiczne do produkcji wina, środki do filtrowania napojów, 

garbniki, preparaty garbujące, 9 rurki kapilarne, wskaźniki 
i mierniki temperatury, termometry nielekarskie, domowe, 
zaokienne, wskaźniki i mierniki ciśnienia atmosferycznego, 
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, 
nawigacyjne, oświetleniowe, obserwacyjne, sygnalizacyjne, 
urządzenia regulujące ciepło, mierniki, czytniki optyczne, 
laboratoryjna i naukowa aparatura do destylacji, urządzenia 
do dozowania, filtry, tace laboratoryjne, membrany do apa-
ratury naukowej, przyrządy meteorologiczne, balony me-
teorologiczne, mikroskopy, pipety, aparatura do analizy po-
wietrza, wskaźniki poziomu wody, wyroby ze szkła do celów 
laboratoryjnych, areometry, rurki fermentacyjne, zestawy 
wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania 
wina, aparatura do destylacji do celów naukowych, 11  ko-
lumny do destylacji, wężyki do użytku w  aparaturze destyla-
cyjnej, aparatura destylacyjna, aparatura do filtrowania, rusz-
ty, 21 artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego takie jak: 
butelki, bidony, cedzaki, cukiernice, czajniki nieelektryczne, 
deski do krojenia, deski do prasowania, doniczki, dozowniki 
mydła, sprzęt do papieru toaletowego i ręczników papiero-
wych, durszlaki, dzbanki, nieelektryczne ekspresy do kawy, 
filtry do kawy i herbaty, garnki, gąbki, karafki, kieliszki, kolby 
szklane, korkociągi, kosze na odpadki, kubki, nieelektryczny 
sprzęt kuchenny, kufle do piwa, lejki, lodówki nieelektryczne 
turystyczne i przenośne, miski, młynki nieelektryczne, naczy-
nia ceramiczne, naczynia do picia, shakery, naczynia stołowe, 
patelnie, pipety szklane, pochłaniacze dymu do użytku do-
mowego, poidła, pojemniki na chleb, pokrywki do garnków 
i naczyń, półmiski, zestawy do przypraw, pudełka na kanapki, 
pułapki na myszy, rękawice do celów domowych i ogrodni-
cze, roboty kuchenne, rondle, ruszty kuchenne, słoje szklane, 
spryskiwacze, szczotki, szklanki do napojów, ścierki i ścierecz-
ki do czyszczenia, termosy, torby izotermiczne, trzepaczki 
nieelektryczne, wiadra, degustatory wina, wykałaczki, szkło 
techniczne nieprzetworzone i półprzetworzone, szybkowa-
ry, wyroby z tworzyw sztucznych takie jak: formy i foremki, 
kubły, kubki, miednice, miotły, mopy, mydelniczki, suszar-
ki do bielizny, zbiorniki termoizolacyjne, aparatura, środki 
i przyrządy do produkcji wina zwłaszcza butelki, degustatory, 
kolby, pipety, gąsiory, 30 aromaty do napojów inne niż ole-
je esencyjne, aromat kawowy, drożdże, zaczyn, pożywki dla 
drożdży (niebakteryjne), przyprawy, wyciągi słodowe stoso-
wane jako aromaty, zakwas, preparaty do zmiękczania mięsa 
do celów gospodarstwa domowego, 31 słód dla piwowar-
stwa i gorzelni, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren 
zbóż - jako pasza dla zwierząt, chmiel, szyszki chmielowe, 
winorośle, karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, produkty 
do hodowli zwierząt, kiszonki, mączka rybna na pasze dla 
zwierząt, mączka dla zwierząt, owies, otręby zbożowe, do-
datki do pasz dla zwierząt, pożywienie dla zwierząt domo-
wych, proteiny dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa - inne 
niż żyw, pokarm dla ptaków, artykuły spożywcze dla zwie-
rząt, ziarno do żywienia zwierząt, 32 piwo słodowe, piwo 
bezalkoholowe, piwo, koktajle bezalkoholowe, napoje bez-
alkoholowe, napoje wzbogacone dodatkiem minerałów, na-
poje izotoniczne, napoje dla sportowców, napoje energety-
zujące, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z owoców, 
wina, wina grzane, wina musujące, wina o obniżonej zawar-
tości alkoholu, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoho-
lowe niskoprocentowe, napoje energetyczne zawierające 
alkohol, 35 usługi sprzedaży towarów zawartych w wykazie: 
rurki kapilarne, wskaźniki i mierniki temperatury, termometry 
nielekarskie, domowe, zaokienne i do celów medycznych, 
wskaźniki i mierniki ciśnienia atmosferycznego, instrumenty 
i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, nawigacyjne, 
oświetleniowe, obserwacyjne, sygnalizacyjne, urządzenia 
regulujące ciepło, mierniki, czytniki optyczne, laboratoryjna 
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i naukowa aparatura do destylacji, urządzenia do dozowania, 
filtry, tace laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, 
przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, mi-
kroskopy, pipety, aparatura do analizy powietrza, wskaźniki 
poziomu wody, wyroby ze szkła, areometry, rurki fermenta-
cyjne, zestawy wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej 
i spuszczania wina, artykuły i sprzęt gospodarstwa domo-
wego zawarte w tej klasie, szkło techniczne, wyroby z two-
rzyw sztucznych, zbiorniki termoizolacyjne, aparatura, środki 
i przyrządy do produkcji wina, reklama, edycja tekstów, poka-
zy towarów w celach handlowych i reklamowych.

(210) 464515 (220) 2016 11 29
(731) ŻAK DOMINIKA, Kraków
(540) RAID
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, 
apaszki (chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
biustonosze, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, buty spor-
towe, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, 
czapki (nakrycia głowy), drewniaki, dzianina (odzież), dżerse-
je (ubrania), espadryle, fartuchy (odzież), futra (odzież), getry, 
gorsety, gorsety (bielizna), halki (bielizna), kalosze, kamasze, 
kamizelki, kapelusze, kaptury (odzież), kąpielówki, kombi-
nezony, prochowce, rajstopy, rękawiczki (odzież), rękawicz-
ki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, spódnice, 
spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, sza-
le, szaliki, szlafroki, t-shirty, żakiety pikowane.

(210) 464531 (220) 2016 11 29
(731) DIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A ALEjKA BLISKO CIEBIE.

(531) 25.07.01, 25.07.06, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 35 analiza rynku, analizy kosztów, analizy rynku, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, 36 usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biuro-
we, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajmo-
wanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni 

w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlo-
wych, administrowanie nieruchomościami, agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, 
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posia-
danych na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, ocena nie-
ruchomości [wycena], nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, pobieranie czynszów, usługi agencyjne lub pośred-
nictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 budowa biur, 
budowa budynków na zamówienie, budowa konstrukcji 
stalowych na budynki, budowa konstrukcji podziemnych, 
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nierucho-
mości przemysłowych, budownictwo, budowa stoisk i skle-
pów targowych, informacja budowlana, instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 
instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja 
sprzętu hydraulicznego, instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalowanie 
systemów rur przewodzących gazy, instalowanie urządzeń 
biurowych, instalowanie urządzeń sanitarnych, izolowanie 
budynków, konserwacja i naprawa części i akcesoriów bu-
dynków, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż 
drzwi i okien, malowanie powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych, montaż płyt ściennych, konserwacja nierucho-
mości, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie bu-
dynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja bu-
dynków biurowych, remont nieruchomości, stawianie tablic 
reklamowych, udzielanie informacji budowlanych, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi 
doradcze w zakresie budowania, wyposażanie wnętrz biur, 
wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wy-
najem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie centrów han-
dlowych, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, za-
rządzanie projektem budowy, 42 architektura, projektowa-
nie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo 
architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, 
planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowa-
nia zużycia energii, pomiary geodezyjne, doradztwo tech-
niczne w zakresie inżynierii, usługi w zakresie projektowania 
specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa.

(210) 464617 (220) 2016 12 01
(731) MADEj WRÓBEL MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruda Śląska

(540) Tostini
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(531) 08.01.03, 08.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.09
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna 
i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe 
i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wę-
dliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety mięsne, wędzon-
ki, pasztety, konserwy mięsne, przetwory z krwi, flaki, podro-
by, smalec, pasty jadalne mięsne, sałatki mięsno-warzywne, 
oleje i tłuszcze jadalne, gotowe posiłki gotowane warzywne 
i mięsne, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub 
owoców, dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty 
z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się całkowi-
cie lub głownie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału 
i/lub owoców, krokiety, bigos, przekąski na bazie z mięsa, 
warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, 30 bagiet-
ka, bułki, chleb, potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, 
zboża (przekąski), żywność na bazie mąki, kanapki, pieczywo 
na zimno i ciepło,, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
pozwalające na swobodne oglądanie w sklepie i hurtowni 
oraz dystrybucja przez Internet w sklepie w systemie on-line 
i sprzedaż następujących towarów: mięso, ekstrakty mięsne, 
drób, dziczyzna i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędli-
ny wieprzowe i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym 
i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy, mielonki, galarety, 
wędzonki, pasztety, konserwy mięsne, przetwory z krwi, flaki, 
podroby, smalec, pasty jadalne, sałatki mięsno-warzywne, 
oleje i tłuszcze jadalne, posiłki, gotowe posiłki gotowane, 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, 
dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, 
mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głow-
nie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, 
krokiety, bigos, produkty spożywcze, bagietka, bułki, chleb, 
potrawy na bazie mąki, przekąski zbożowe, zboża (przekąski), 
żywność na bazie mąki, kanapki, pieczywo na zimno i ciepło, 
przekąski na bazie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału 
i/lub owoców pieczywo na zimno i ciepło, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, franchising, 43 usługi gastronomiczne, 
catering, wytwarzanie - przygotowywanie gotowych posił-
ków i dań, bary szybkiej obsługi.

(210) 465878 (220) 2017 01 03
(731) jĘDRZEjOWSKA ELŻBIETA OLA - PARTS, Kielce
(540) PMC MOTORSPORT

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
rdzy, preparaty [farby] zawierające środki zapobiegające gni-
ciu drewna, preparaty [farby] zawierające środki zapobiega-
jące zagrzybieniu drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, ży-
wice naturalne, folie metalowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, barwniki alizarynowe, farby aluminiowe, 
auramina, barwniki anilinowe, biele [barwniki lub farby], la-
kier bitumiczny, biel cynkowa [pigment], czernidła [barwniki 
lub farby, emalie do malowania, emalie [lakiery], farby bakte-

riobójcze, preparaty podkładowe [farby], farby wodne klejo-
we lub kazeinowe, farby zawierające azbest, fustina jako 
barwnik, indygo [barwnik], kurkuma [barwnik], farby ognio-
odporne, pigmenty, powłoki zabezpieczające przed korozją 
podwozie pojazdów, farby do powłok, preparaty zabezpie-
czające przed rdzą, rozcieńczalniki do lakieru, sadza [barw-
nik], sadza [pigment], barwniki słodowe, smary przeciwr-
dzewne, emulsje srebrne [pigmenty], sumak do lakierów, 
szafran [barwnik], środki antykorozyjne, terpentyna [rozcień-
czalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik], dwutlenek tytanu 
[pigment], utrwalacze [lakiery], zagęszczacze do farb, 3 środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, deter-
genty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, preparaty do usuwania farby, 
preparaty do usuwania rdzy, środki do konserwacji skóry [pa-
sty], soda krystaliczna do czyszczenia, płyny do spryskiwaczy 
szyb, wosk do skór, wosk polerski, 12 piasty kół, piasty kół po-
jazdów, piasty przedniej osi do pojazdów, piasty kół tylnych, 
pojazdy do podróżowania drogą lądową, pojazdy do prze-
wozu pasażerów, pojazdy kołowe, pojazdy mechaniczne, 
pojazdy terenowe, pompy na sprężone powietrze [akcesoria 
do pojazdów], pompy powietrza do samochodów, posze-
rzone nadkola do pojazdów lądowych, przekładki odległo-
ściowe do kół, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, 
przekładnie zębate do przenoszenia mocy do pojazdów lą-
dowych, przekładnie zmiany biegów, przemienniki momen-
tu obrotowego do pojazdów lądowych, przeniesienia napę-
du do pojazdów lądowych, ramy tablic rejestracyjnych, 
regulatory ciśnienia w hamulcach hydraulicznych do pojaz-
dów, rozpórki zawieszenia [części do pojazdów], rozruszniki 
do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody 
wyścigowe, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące 
do pojazdów, sprężyny do systemów zawieszenia do pojaz-
dów, systemy hamulcowe do pojazdów, tarcze do łożysk 
oporowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze do ło-
żysk wzdłużnych, sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze 
hamulcowe, tarcze hamulcowe do motocykli, tarcze hamul-
cowe do pojazdów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, 
tarcze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, tłumiki 
drgań skrętnych do pojazdów, zębate przekładnie do pojaz-
dów lądowych, zębatki kierownicze do pojazdów, zębniki 
do pojazdów lądowych, zespoły pokryw sprzęgła ciernego 
do pojazdów lądowych, zespoły przekładni zębatych do po-
jazdów lądowych, zestawy hamulcowe do pojazdów, zbior-
niki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych 
do pojazdów, zbiorniki stanowiące części układów hamulco-
wych do pojazdów, zbiorniki stanowiące części sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, zbiorniki paliwowe do pojazdów lą-
dowych, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, 
zbiorniki metalowe [części do pojazdów], zawieszenia kół, 
zawieszenia do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego [czę-
ści motocykli], zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lą-
dowych, wirniki hamulców tarczowych do systemów hamul-
cowych w pojazdach, wirniki hamulca [części motocykli], 
wirniki hamulcowe do pojazdów lądowych, wahacze do mo-
tocykli, wały rozrządu do pojazdów lądowych, układy zawie-
szenia do pojazdów lądowych, układy krzywek rozrządu sil-
ników samochodowych, układy hamulcowe do pojazdów 
i części do nich, układy kierownicze do pojazdów lądowych, 
tuleje do pojazdów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, ban-
dany na szyję, berbety, kwefy berety, bielizna damska, bieli-
zna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, 
boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, 
buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cho-
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lewki do obuwia, cylindry [kapelusze], czapki, czepki kąpielo-
we, chodaki drewniane, dzianina [odzież], dżerseje będące 
ubraniami, espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary 
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garni-
tury, gorsety [bielizna], bielizna, halki, półhalki, kalosze, kama-
sze, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe 
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kiesze-
nie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierze, kołnierzyki 
przypinane, kombinezony, kombinezony do nart wodnych, 
korki do butów piłkarskich, koszule, koszulki gimnastyczne, 
krawaty, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki 
odzieżowe, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce [odzież], 
manipularze liturgiczne, mankiety, mantyle, maski na oczy 
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, piuski, napierśniki, plastrony jako koszule, nauszniki 
[odzież], obcasy, napiętki, czubki do obuwie, środki antypo-
ślizgowe do obuwia, obuwie gimnastyczne, obuwie plażo-
we, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy, odzież dla au-
tomobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, 
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], 
okucia metalowe do butów, ornaty, osłony przeciwsłonecz-
ne, pancerze, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
do butów, paski [odzież], pasy do pończoch jako bielizna, 
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, peli-
sy, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, piżamy, 
płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, pod-
koszulki, podszewki gotowe [część garderoby], podszewki 
jako elementy ubrań, podwiązki, podwiązki do skarpetek, 
pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty, 
prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, 
rękawiczki, sandały, sandały kąpielowe, sari, skarpetki, odzież 
skórzana, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, 
stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukien-
ki, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szelki, szkielety 
do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, T-shirty, taśmy 
do spodni, togi, trykoty [ubrania], woalki [odzież], wyprawki 
dziecięce [odzież], żakiety pikowane, 35 administrowanie do-
tyczące marketingu, administrowanie odnoszące się do me-
tod sprzedaży, administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, administrowanie prenumerat gazet [dla osób 
trzecich], administrowanie sprzedażą, agencje reklamowe, 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo reklamowe i marketingowe, dostar-
czanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci kompu-
terowej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja tekstów rekla-
mowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], informacja marketingo-
wa, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w In-
ternecie, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, model-
ki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, na-
bywanie przedsiębiorstw, oferowanie próbek produktów, 
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji 
personelu, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, 
opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Inter-
necie, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organiza-

cja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, or-
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów han-
dlowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
aukcji internetowych, organizowanie dystrybucji próbek re-
klamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowa-
nie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, 
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem Internetu, organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, organizowanie programów lojalnościowych do celów 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowa-
nie przestrzeni reklamowej w gazetach, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
rozlepianie plakatów reklamowych, pokaz handlowy [dla 
osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamo-
wych], pokazy towarów do celów promocyjnych, porady 
odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, kolportaż 
próbek, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja i dystrybucja reklam radiowych 
i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych, produk-
cja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam te-
lewizyjnych i radiowych, projektowanie logo reklamowych, 
projektowanie broszur reklamowych, promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzeda-
ży, promocja targów do celów handlowych, promowanie 
działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków han-
dlowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucje materiałów drukowanych i konkur-
sy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyj-
nych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] 
poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów 
i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, pro-
wadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów 
w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie targów 
w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach 
biznesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, przeprowadzanie sprzedaży au-
kcyjnej, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygoto-
wywanie opracowań projektów dotyczących tematyk działal-
ności gospodarczej, przygotowywanie pokazów dźwiękowych 
i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie pokazów 
w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do ce-
lów działalności gospodarczej, przygotowywanie ulotek re-
klamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie dru-
ków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, publikowanie materiałów reklamowych on-line rekla-
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marke-
ting, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama radiowa, reklama rekrutacji personelu, 
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reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednic-
twem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama, w tym pro-
mowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za po-
moc układów ze sponsorami i umów licencyjnych związa-
nych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 
reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie to-
warów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygod-
ne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygo-
towywanie reklam telewizyjnych, rozlepianie plakatów rekla-
mowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie 
informacji na temat rekrutacji absolwentów, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, roz-
powszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych 
sieci komunikacyjnych, skomputeryzowane usługi w zakre-
sie składania zamówień online, skomputeryzowane usługi 
w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
umieszczanie reklam, usługi aukcyjne online za pośrednic-
twem Internetu, usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran-
czyzobiorców, usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, usługi public relations, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi rekla-
mowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicz-
nych, usługi reklamy, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, usługi w zakresie informacji handlowych do-
starczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie in-
formacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakre-
sie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
zarządzania targami, usługi zarządzania sprzedażą, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, wyceny dotyczące zarządzania działalności gospodarczej 
w przedsiębiorstwach, wynajem bilbordów reklamowych, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wydawanie ulo-
tek reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w inter-
necie, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wystawianie rachunków, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie handlu, zawieranie umów 
reklamowych na rzecz innych, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy online, zbieranie danych 

dotyczących działalności gospodarczej, usługi prowadzenia 
sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży wyżej wymienionych towarów z klasy 2, 3, 
12 i 25, 37 usługi budowlane, obsługa i naprawy pojazdów 
silnikowych, usługi instalacyjne akcesoriów samochodowych 
i folii samochodowych, czyszczenie okien, czyszczenie po-
jazdów, lakierowanie, mycie pojazdów, polerowanie pojaz-
dów, zabezpieczanie przed korozją, 40 obróbka i przetwa-
rzanie materiałów, barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, chromowanie, drukowanie szablonów, wy-
kroi, rysunków, usługi związane z farbiarstwem, informacje 
o obróbce materiałów, oddzielania kolorów [obróbka], pole-
rowanie, odświeżanie powietrza, impregnowanie ogniood-
porne włókien, obróbka włókien, wulkanizowanie [obróbka 
materiałów], 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, informacja o edukacji, organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych w formie szkoleń, 
doradztwo zawodowe.

(210) 466036 (220) 2017 01 09
(731) SILESIAN PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Test ciążowy Baby Way Płytkowy RODZINA 

ZDROWIA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.

(210) 466037 (220) 2017 01 09
(731) SILESIAN PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Test ciążowy Baby fast Strumieniowy RODZINA 

ZDROWIA

(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.

(210) 466040 (220) 2017 01 09
(731) SILESIAN PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Test owulacyjny Lh Ovumi RODZINA ZDROWIA

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty do diagnozowania ciąży.
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(210) 466045 (220) 2017 01 09
(731) INSPIRE SOURCING L. PORADZISZ, j. PORADZISZ 

SPÓŁKA jAWNA, Kraków
(540) Inspire SOURCING

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z persone-
lem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badanie działalności gospodarczej i rynku, 
audyt przedsiębiorstw, outsourcing (doradztwo biznesowe), 
rekrutacja personelu, zarządzanie personalne, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, analiza zarządza-
nia w biznesie, 36 usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, 
41 usługi edukacyjne, warsztaty w celach szkoleniowych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, coaching w zakresie ży-
cia osobistego (life coaching], doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą 
gry, publikowanie tekstów edukacyjnych, szkolenia bizneso-
we, doradztwo zawodowe i coaching (doradztwo szkolenio-
we i edukacyjne), usługi szkolenia personelu działu sprzeda-
ży, usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 466165 (220) 2017 01 11
(731) DOBIjA ŁUKASZ MMA24.NET, Bielsko-Biała
(540) MMA24.NET IT’S A fIGhTER’S WORD. WELCOME!

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież w tym kurtki, t-shirty, czapeczki, bez-
rękawniki, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bluzki, buty, czapeczki, koszule, kurtki, skarpetki, 
spodnie, 32 napoje izotoniczne, wody gazowane, napoje 
bezalkoholowe, 35 prezentowanie odzieży takiej jak koszul-
ki, t-shirty, czapeczki, bezrękawniki, bielizna damska, bielizna 
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, buty, czapki, ko-
szule, kurtki, skarpetki, spodnie w mediach dla sprzedaży, 
sprzedaż internetowa.

(210) 466462 (220) 2017 01 20
(731) SZEWC PAWEŁ CARP-GRAVITy, Police
(540) WILD KRILL

(531) 03.09.10, 03.09.23, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły sportowe, sprzęt wędkarski, 31 kar-
ma dla zwierząt.

(210) 466582 (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, usługi prawnicze.

(210) 466583 (220) 2017 01 25
(731) GGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GGG CNC machined components fabrication 

and Assembly

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.11
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny i obrabiarki, 
40 obróbka metali.

(210) 466586 (220) 2017 01 25
(731) LIDL SKLEPy SPOŻyWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, jankowice
(540) Kulinarika TASTE Of jOURNEy

(531) 27.05.01, 25.03.13, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i suplementy diety, 
żywność dla niemowląt, 29 ryby, owoce morza i mięczaki, 
mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone 



18 BIULETyN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2017

owoce, grzyby i warzywa (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, potrawy gotowe, zupy i bulio-
ny, przekąski i desery, zapakowane obiady składające się 
głównie z owoców morza, sałatki podawane na przystawkę, 
batony na bazie organicznych orzechów i ziaren, rosół, kostki 
bulionowe, puddingi na bazie mleka, desery wykonane 
z produktów mlecznych, dipy, gulasze, zupy, gotowe posiłki 
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z drobiu 
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające 
[głównie] jaja, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] bekon, gotowe posiłki 
z składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki 
składające się głównie z dziczyzny, zupy błyskawiczne, ryby 
w oliwie z oliwek, wywar rybny, krakersy rybne, kotlety ryb-
ne, galaretki rybne, krokiety rybne, gotowane na parze lub 
opiekane kotleciki z pasty rybnej (kamaboko), kiełbaski ryb-
ne, bulion wołowy, koncentraty rosołowe, pulpety, gotowe 
dania mięsne, desery owocowe, przekąski na bazie owoców, 
sałatka z kurczaka, pakowane przystawki mrożone składające 
się głównie z owoców morza, posiłki chłodzone przygoto-
wane z ryb, placki smażone, przekąski na bazie warzyw, wy-
war z warzyw, chipsy warzywne, orzechy solone, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, krokiety 
z kurczaka, wywar z kurczaka, klopsiki drobiowe, sałatki z ro-
ślin strączkowych, przekąski na bazie soi, gulasz błyskawicz-
ny,błyskawiczne zupy miso, desery jogurtowe, chipsy ziem-
niaczane, płatki ziemniaczane, gnocchi na bazie ziemniaków, 
pyzy, knedle i kluski ziemniaczane, placki na bazie ziemnia-
ków, placki ziemniaczane, ziemniaki smażone w cieście, pu-
ree ziemniaczane, sałatka z ziemniaków, przekąski na bazie 
ziemniaków, consomme, słodkie nadzienia z owoców, na-
dziewane roladki z kapusty, zupy, krokiety, suszona wołowina 
w paskach, mleko w proszku do celów spożywczych, mie-
szanki do przygotowywania zup, owoce w cukrze na patyku, 
przekąski na bazie orzechów, batoniki orzechowe, orzechy 
z przyprawami, przetworzone orzechy, oliwki nadziewane 
serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane czer-
woną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i mig-
dałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane 
pesto w oleju słonecznikowym, omlety, pyłki kwiatowe jako 
żywność, frytki, rabarbar w syropie, gulasz wołowy, smażone 
ziemniaki, pieczone kasztany, pieczone orzechy, przekąski 
na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, chipsy 
sojowe, burgery sojowe, skwarki wieprzowe w formie praży-
nek, ekstrakty do zup, koncentraty zup, pasty do zup, kostki 
do zup, przystawki mrożone składające się głównie z kurcza-
ka, przystawki mrożone składające się głównie z owoców 
morza, tofu, burgery z tofu, burgery warzywne, kiełbaski we-
getariańskie, sok z małży, orzechy laskowe, przetworzone, 
przetworzone ślimaki, przetworzona soja, jadalne ptasie 
gniazda, kiełbaski w cieście, chipsy z juki, tzatziki, sałatki goto-
we, preparaty do przyrządzania rosołu, krążki cebulowe, 
30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, lód, lody, mrożony jogurt i sorbety, kawa, herbata i ka-
kao oraz ich substytuty, sól, przyprawy, aromaty i dodatki 
smakowe, cukier, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, przetworzone ziarna zbóż, skro-
bia i produkty z nich, preparaty do pieczenia i drożdże, dania 
gotowe i wytrawne przekąski, ananasy smażone w cieście, 
tosty francuskie, przekąski z produktów zbożowych, przeką-
ski z mąki ziemniaczanej, przekąski z kukurydzy, przekąski 
wyprodukowane z muesli, ciasto kruche z szynką, precle, 
brioszki, bułeczki z dżemem fasolowym, kanapki z frankfur-

terkami, burrito, calzone, chimichanga, chińskie knedle goto-
wane na parze (shumai), chipsy na bazie zbóż, chow mein 
[dania na bazie makaronu], krakersy z przetworzonych zbóż, 
krakersy o smaku mięsnym, krakersy o smaku warzywnym, 
krakersy o smaku ziół, krakersy o smaku sera, krakersy z przy-
prawami, naleśniki [cienkie], wyroby piekarnicze z nadzie-
niem jajecznym, empanada, enchillada, batony na bazie cze-
kolady gotowe do spożycia, fajitas, wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, gotowe posiłki na bazie ryżu, gotowe 
posiłki w formie pizzy, gotowe posiłki zawierające głównie 
makaron, wyroby piekarnicze zawierające mięso, wyroby 
piekarnicze świeże, świeża pizza, świeże parówki w cieście, 
smażone ciastka ryżowe [topokki], sajgonki, krakersy krewet-
kowe, smażona kukurydza, pizze schłodzone, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, bagietki z nadzieniem, makarony 
zawierające nadzienia, chińskie pierożki nadziewane (gyoza), 
bułki nadziewane, placki z nadzieniem z warzyw, chrupki ry-
żowe w kształcie kulek (arare), dania na bazie ryżu, posiłki 
zawierające głównie makaron, opiekane ziarna kukurydzy, 
kanapki opiekane, kanapki z opiekanym serem, kanapki 
z opiekanym serem i szynką, chipsy [produkty zbożowe], 
przekąski na bazie zbóż, gimbap [koreańskie danie z ryżu], 
wyroby piekarnicze z nadzieniem z owoców i bakalii, ciastka 
owsiane, hamburgery gotowane i w bułkach, gorąca kiełba-
ska i ketchup w rozciętych bułkach, ciastka jaglane, kanapki 
z parówką [hot dog], przekąski z mąki zbożowej, przekąski 
z mąki ryżowej, przekąski z mąki sojowej, przekąski z kukury-
dzy, przekąski zbożowe o smaku sera, popcorn w polewie 
karmelowej z kandyzowanymi orzechami, pierożki z krewet-
kami, pizze konserwowane, koreańska zupa makaronowa 
[sujebi], placki kimchi, [kimchijeon], ciastka z kleistego ryżu 
(chapsalttock), smażony makaron z warzywami (japchae), 
kulki serowe (przekąski), makaron z serem, kleik z dynią (ho-
bak-juk), lasagna, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, 
pieczona kukurydza, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydzia-
ne o smaku warzywnym, sałatka z makaronu typu kolanka, 
kukurydza do prażenia w kuchence mikrofalowej, kanapki 
z filetem rybnym, kanapki z mięsem, krakersy nadziewane 
serem, placki z fasoli mung (bindaetteok), nachos, gotowe 
dania zawierające makaron, puszkowana żywność zawierają-
ca makaron, sałatka z makaronu, dania z makaronem, wyroby 
piekarnicze zawierające warzywa i mięso, wyroby piekarni-
cze zawierające warzywa i drób, placki i wyroby piekarnicze, 
wyroby piekarnicze z rybą, wyroby piekarnicze z drobiem, 
wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z dzi-
czyzną, ryż smażony, naleśniki, gotowe słone potrawy z mąki 
ziemniaczanej, wyroby piekarnicze wytrawne, spody z ciasta 
do pizzy, spody do pizzy, gotowe dania w postaci pizzy, go-
towe pizze, kandyzowany popcorn, mięso z warzywami 
w cieście [pot pie], dmuchane kuleczki serowe [przekąski ku-
kurydziane], popcorn, quesadilla, quiche, ravioli, chrupki ry-
żowe, gotowe dania z ryżem, ryżowe pierożki, krakersy ryżo-
we, ciastka ryżowe, ciasteczka ryżowe, sałatki z ryżem, 
przekąski na bazie ryżu, risotto, tarty solone, kanapki, wyroby 
piekarnicze z wieprzowiną, przekąski z sezamu, przekąski 
z pszenicy, przekąski ze skrobi zbożowej, przekąski z mąki ku-
kurydzianej, przekąski z bułki tartej, przekąski z mąki pełno-
ziarnistej, dmuchane przekąski kukurydziane o smaku sera, 
spaghetti i klopsiki, puszkowane spaghetti w sosie pomido-
rowym, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, kruszonka, su-
shi, tabbouleh, chipsy taco, taco, tamal, mrożone pizze, mro-
żone wyroby piekarnicze nadziewane mięsem i warzywami, 
przekąski na bazie tortilli, chipsy tortilla, tortille, dania gotowe 
suche lub w płynie składające się głównie z ryżu, dania goto-
we suche lub w płynie składające się głównie z makaronu, 
surowe pizze, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
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z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe hot dogi, pi-
kantne przekąski gotowe do spożycia wykonane z mąki ku-
kurydzianej formowane przez wyciskanie, wstępnie upieczo-
ne spody na pizze, posiłki składające się głównie z ryżu, 
przekąski składające się głównie z pieczywa, zapakowane ze-
stawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, przekąski składające się głównie 
z ekstrudowanych zbóż, posiłki gotowe składające się głów-
nie z ryżu, chipsy wonton, miękkie precle, chrupki z pełnego 
ziarna pszenicy, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, 
paszteciki z kiełbaskami, gotowe produkty spożywcze w po-
staci sosów, potrawy gotowe na bazie makaronu, ciasteczka 
cebulowe, 31 uprawy rolne i akwakultura, produkty ogrodni-
cze i leśne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, 
słód i zboża nieprzetworzone, 32 piwo i produkty piwowar-
skie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napo-
jów, soki, bezmleczne substytuty mleka, wody, napoje na ba-
zie owoców i warzyw (smoothies), 33 napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych.

(210) 466596 (220) 2017 01 25
(731) OPENNANO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) ECCOTON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały syntetyczne do absorpcji oleju, pre-
paraty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty antysta-
tyczne inne niż do użytku domowego, preparaty chemiczne 
do wytwarzania barwników, barwniki chemiczne do emalii 
i szkla, środki chemiczne do napowietrzania betonu, prepa-
raty zapobiegające tworzeniu się osadów, preparaty che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników, preparaty 
chemiczne do uzdatniania wody, preparaty do uzdatniania 
wody, preparaty do zmiękczania wody, woda destylowana, 
preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, 
woski do czyszczenia, preparaty do wulkanizacji, woski wy-
bielające chemikalia, preparaty do wybielania, jako środki 
odbarwiające do celów przemysłowych, żywice akrylowe 
w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym, 
żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne 
w stanie surowym, preparaty chemiczne do zapobiegania 
powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfikatory, 
chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, preparaty zapobie-
gające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty przeciw-
wilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, pre-
paraty chemiczne dla przemysłu, nawozy dla rolnictwa, 
produkty chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne 
do impregnowania skóry, środki chemiczne nadające wodo-
odporność skórom, preparaty impregnujące spoiwa z wyjąt-
kiem farb, spoiwa (metalurgia), spoiwa do betonu, szkło 
wodne (krzemiany), tworzywa sztuczne w stanie surowym, 
środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, do-
datki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki che-
miczne do środków owadobójczych, substancje do usuwa-
nia tapet ściennych, preparaty chemiczne do impregnowania 
materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne do ożywiania 
kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne nadające wodood-
porność tekstyliom, preparaty do konserwacji cementu 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do celów na-

ukowych inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla 
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom, chemikalia organicz-
ne czyszczące, środki chemiczne do czyszczenia kominów, 
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, deter-
genty używane w procesach produkcyjnych, dodatki che-
miczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, środki che-
miczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki che-
miczne do impregnacji skóry, spoiwa impregnujące chemi-
kalia z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego, kleje jako materiały klejące do celów przemysło-
wych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje 
do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, pre-
paraty do klejenia, gruntowania, środki chemiczne do czysz-
czenia kominów, preparaty chemiczne kondensacyjne, środ-
ki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
do konserwacji gumy i kauczuku, preparaty do konserwacji 
murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwowa-
nia produktów farmaceutycznych, krzem (Si), krzemiany, roz-
puszczalniki do lakierów, płyny wzmacniające działanie ma-
teriałów ściernych, preparaty konserwujące stosowane 
w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty 
do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania olejów, chemika-
lia do odbarwiania tłuszczów, preparaty do odklejania, środki 
do odklejania, środki do odklejania jako środki chemiczne 
do rozpuszczania skrobi, preparaty do odtłuszczania stoso-
wane w procesach produkcyjnych, tworzywa sztuczne 
do absorpcji olei, środki do usuwania olei, preparaty do usu-
wania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domo-
wym, 2 pigmenty, powłoki jako farby, powłoki do krycia da-
chów (farby), powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, 
powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, 
preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczają-
ce do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, bejce 
do skóry, środki antykorozyjne, utrwalacze (lakiery), żywice 
naturalne w stanie surowym, barwniki, bejce, czernidła (bar-
winki lub farby), barwniki do drewna, bejce do drewna, oleje 
do konserwacji drewna, podkłady do drewna (malowanie, 
lakierowanie), preparaty do konserwacji drewna, emalie (la-
kiery), emalie do malowania, farbki (barwniki lub farby), farby, 
farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna (bejce), far-
by podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby sto-
sowane w ceramice, lakiery, farby ognioodporne, oleje 
do konserwacji drewna, farby bakteriobójcze, farby ogniood-
porne, farby i farby mocno rozcieńczone, farby przeciw za-
nieczyszczeniom, farby wodne, koloranty, kreozot do ochro-
ny drewna, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające 
przed psuciem się drewna, 3 antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, preparaty do czyszczenia, prepara-
ty do usuwania farby, środki do usuwania lakierów preparaty 
do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, pasty do podłogi i mebli, pre-
paraty do zmywania pasty do podłóg, płyny antypoślizgowe 
do podłóg, wosk antypoślizgowy do podłogi, preparaty 
do polerowania, środki do polerowania, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania 
rdzy, środki do konserwacji skóry (pasty), preparaty do szoro-
wania podłóg, ściereczki nasączane detergentami do czysz-
czenia, środki do szorowania, wosk antypoślizgowy do pod-
łóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg, antyperspiranty 
(przybory toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), balsamy 
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do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów me-
dycznych, barwniki do celów medycznych, barwniki kosme-
tyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, che-
miczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego 
(pranie), chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chu-
steczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytry-
nowe olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, esencja mięty, esen-
cje eteryczne, farby do włosów, henna (barwnik kosmetycz-
ny), kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, korund 
(materiał ścierny), kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszczą-
ca, kreda malarska, krem do butów, kremy do polerowania, 
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal 
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier 
do włosów, lakiery (środki do usuwania -), ług sodowy, łupki 
polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, my-
dła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciw poto-
we do stóp, mydło dezodorujące, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek 
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek 
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpen-
tynowy (preparat odtłuszczający), olejek do celów kosme-
tycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum 
i zapachów, olejki toaletowe, parkiety (wosk do -), płyny 
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, podłogi (wosk do -), preparaty anty-
statyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia 
tapet, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo-
rujących (przybory toaletowe), preparaty do kąpieli, nielecz-
nicze, preparaty do nadawania połysku, preparaty do od-
tłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, 
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do samoopalania (ko-
smetyki), preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, 
preparaty do wybawiania plam, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające (kroch-
mal), produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, pu-
meks, rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, 
saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów in-
nych niż lecznicze, sole wybielające, szampony, ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące 
do higieny intymnej nielecznicze, środki do konserwacji skó-
ry (pasty), środki do namaczania prania, środki do polerowa-
nia podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg (pre-
paraty do szorowania), środki odświeżające powietrze 
(zapachowe), środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
talk kosmetyczny, waciki do celów kosmetycznych, wazelina 
kosmetyczna, wosk do butów, wosk do parkietów, zestawy 
kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
5 mydła antybakteryjne, mydła dezynfekując mydła antybak-
teryjne, olejki lecznicze, preparaty chemiczne do zwalczania 
pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty 
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty do kąpieli 
do celów medycznych, preparaty do odświeżania powietrza, 
preparaty przeciw pasożytnicze, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, szampony lecznicze, środki dezynfekujące 

do celów, higienicznych, środki do oczyszczania powietrza, 
środki do tępienia much, środki przeciw roztoczom, środki 
odstraszające owady.

(210) 466987 (220) 2017 02 01
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Duet

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestru-
jące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne 
nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, 
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elek-
tryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, 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 sie-
ci Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawiera-
nia umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, 
umów kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów ban-
kowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokony-
wania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, 
wykonywania umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te 
towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych arty-
kułów lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawie-
raniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, 
sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, 38 usłu-
gi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania 
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności ra-
diofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórko-
wej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie 
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, tele-
fonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania 
taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, or-
ganizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, 
obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, 
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub 
innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmito-
wania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przeka-
zywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: mul-
timediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń tele-
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komunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line pole-
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnia-
niu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania 
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(210) 466988 (220) 2017 02 01
(731) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DUET

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, 
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestru-
jące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne 
nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, 
urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elek-
tryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, 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 sie-
ci Internet, usługi telekomunikacyjne on-line polegające 
na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawiera-
nia umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, 
umów kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów ban-
kowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokony-
wania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, 
wykonywania umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te 
towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych arty-
kułów lub usług, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawie-
raniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, 
sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, 38 usłu-
gi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania 
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności ra-
diofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórko-
wej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie 
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, tele-
fonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania 
taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, or-
ganizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, 
obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, 
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub 
innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmito-
wania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przeka-
zywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: mul-

timediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń tele-
komunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci 
Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line pole-
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnia-
niu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania 
i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania 
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(210) 467366 (220) 2017 02 09
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) Mój Sekret Drożdże INSTANT UDANE WyPIEKI 

Bez przygotowywania rozczynu Na 0,5 kg mąki

(531) 08.01.08, 25.07.07, 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 drożdże, produkty do pieczenia, dodatki 
do pieczenia, enzymy do ciasta.

(210) 467549 (220) 2017 02 13
(731) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) WySZUKANE PRZyjEMNOŚCI BAKALLAND Chrupiąca 
sałatka Mix z ziarnami prażonymi: słonecznik dynia, 
pinia ziarna
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(531) 05.07.01, 05.09.12, 05.09.17, 08.07.07, 19.03.05, 01.03.01, 
01.03.02, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 bakalie, mieszanki bakaliowe, orzechy i mig-
dały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy jadalne, orzeszki 
arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzo-
ne, nasiona słonecznika przetworzone, pestki dyni, nasiona 
przetworzone, 31 nasiona, pestki świeże, ziarna naturalne, 
ziarna nieprzetworzone.

(210) 467598 (220) 2017 02 14
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) NOWOŚĆ Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUj! 

GALARETKA deserowa SMAK TRUSKAWKI I MALINy 
BEZ ŻELATyNy 1 h W LODÓWCE

(531) 05.07.08, 08.01.19, 08.01.25, 08.03.02, 19.03.05, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 galaretki, galaretki owocowe, galaretki 
w proszku, desery bez żelatyny, desery w proszku, 30 wyroby 
cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe.

(210) 467601 (220) 2017 02 15
(731) MORIZON SPÓŁKA AKCyjNA, GDyNIA
(540) NOWEINWESTyCjE.PL

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia 
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my prasowej, agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla 
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, 36 kredyty 
hipoteczne i usługi finansowania, wycena nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczna i pośrednictwo 
hipoteczne, 38 telekomunikacja za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony 
internetowe), 41 usługi w zakresie publikacji pism, książek, 
informacji elektronicznej - ogłoszeń on-line, szkolenia bizne-
sowe, 42 usługi w zakresie tworzenia stron on-line, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, zarządzanie witrynami interne-
towymi dla osób trzecich, zarządzanie stronami interneto-
wymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie projektami infor-
matycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania 
danych [EDP].

(210) 467703 (220) 2017 02 16
(731) LESAffRE POLSKA SPÓŁKA AKCyjNA, WOŁCZyN
(540) helios

(531) 01.05.25, 01.13.01, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mieszanki piekarskie do produkcji chleba.

(210) 467712 (220) 2017 02 16
(731) BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOBODNO
(540) bmc Budujemy Twoje Marzenia

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy 
finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpiecze-
niowe, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo 
w pozyskiwaniu finansowania z banków i innych instytucji, 
doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi tworzenia 
funduszu inwestycyjnego, usługi tworzenia struktury inwe-
stycji, przygotowywanie dokumentacji biznesowej, w tym 
biznes plany, prognozy finansowe, finansowa dokumentacja 
kredytowa, wszystkie powyższe związane z obsługą rynku 
nieruchomości, ubezpieczenia wszelkiego typu, działalność 
multiagencji kredytowych, agencji brokerskich, informacje 
o ubezpieczeniach, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprzedaży i najmie nieruchomości 
mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych, realizacja inwe-
stycji mieszkaniowych lub komercyjnych, zarządzanie nie-
ruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, pośred-
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie 
nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, 
wynajem nieruchomości, w tym wynajmowanie lokali usłu-
gowych i mieszkalnych, 37 budownictwo, budownictwo 
mieszkalne, budownictwo przemysłowe, działalność dewe-
loperska - wielomieszkaniowa związana z budownictwem, 
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, czyszczenie bu-
dynków, informacja budowlana, instalowanie drzwi i okien, 
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie, 
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, 
izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciw-
włamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawy kom-
puterów, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, lakie-
rowanie, malowanie, murowanie, montaż rusztowań, nisz-
czenie szkodników, renowacja mebli, tapetowanie, tynko-
wanie, rozbiórka budynków, tapicerowanie mebli, wynajem 
sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków przed wil-
gocią, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), domy 
turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, mote-
lach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania, usługi tymczasowego zakwaterowania, 
usługi restauracyjne, wynajem budynków przenośnych, za-
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
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(210) 467902 (220) 2017 02 21
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) hL hASCO-LEK WROCŁAW WyBIERAj POLSKIE 
PRODUKTy

(531) 26.05.06, 26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 26.01.05, 26.01.15, 
26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczysz-
czające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, 
żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, 
żele do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele 
do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła 
w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosme-
tycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki 
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, 
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, 
detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiran-
ty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwia-
towe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, my-
dło do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów ko-
smetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda 
kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetycz-
ne: mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wa-
zelina, zestawy kosmetyczne: kosmetyki upiększające, kre-
my, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod 
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, 
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty 
jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako 
detergenty, lotony do celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastoso-
wań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, prepa-
raty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, pły-
ny kosmetyczne: płyny po goleniu, pomady do celów ko-
smetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toni-
ki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielę-
gnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych: 
woda zapachowa: woda toaletowa, sole wybielające, żele 
do wybielania zębów: zmywacze do paznokci, produkty ko-

smetyczne dla zwierząt domowych., 5 leki dla ludzi, leki po-
mocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna 
przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne 
przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple-
menty diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do ce-
lów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, 
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, 
żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały 
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki od-
każające, preparaty chemiczne do celów medycznych, pre-
paraty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty 
chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczni-
czych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsuł-
ki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwa-
sy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje 
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki 
do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki 
do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze 
i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antysep-
tyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 
10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnie-
nia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla 
osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów me-
dycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, 
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, me-
ble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze uży-
wane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, 
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, strzykaw-
ki do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia 
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, 
bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki sanitarne, ba-
seny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania 
kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycz-
nych lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeu-
tyczna, gorsety do celów medycznych, igły do celów me-
dycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych 
materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, 
do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski - czwórnogi 
do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski 
do sztucznego oddychania, maski stosowane przez perso-
nel medyczny, miski do celów medycznych, nosze na kół-
kach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, 
narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, protezy, 
protezy kończyn, prowadniki do celów medycznych, kołnie-
rze ortopedyczne, kołnierze rehabilitacyjne, urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia 
do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych, 
zakraplacze do celów medycznych, worki na wodę do ce-
lów medycznych, protezy ortopedyczne, szyny ortopedycz-
ne, bandaże ortopedyczne, implanty ortopedyczne, ortezy, 
ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku 
w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicznej, ba-
dania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji 
konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organi-
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zacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa-
rów, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty-
styczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingo-
we, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, 
promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, 
agencje reklamowe, analizy rynkowe, handel oraz handel 
detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosme-
tycznych, medycznych i spożywczych, dystrybucja materia-
łów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, eksport - import, kreowanie wizerunku, reklama, 
także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja 
tekstów reklamowych, także za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowa-
nie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 
usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi 
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego inne niż do celów reklamowych, 
44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi me-
dyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia, usługi 
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycz-
nej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, po-
rady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usłu-
gi logopedyczne.

(210) 467905 (220) 2017 02 21
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) hL hASCO-LEK WROCŁAW WyBIERAj POLSKIE 
PRODUKTy

(531) 26.05.06, 26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 26.01.05, 26.01.15, 
26.01.18, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów ko-
smetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, 
żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod 
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele 
do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, 
żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, 
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia 
zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne 
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, 
środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodo-
ranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, 
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko-
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzideł-
ka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji 
skóry, maseczki kosmetyczne: mleczko kosmetyczne, kosme-
tyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne: ko-
smetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, 
kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy 
do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, 
ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, 
środki lotne stosowane jako detergenty, lotony do celów ko-
smetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, 
pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, 
mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła 
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeża-
cze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty 
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne: płyny po go-
leniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki na-
sączone detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, 
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze 
do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata 
do celów kosmetycznych: woda zapachowa: woda toaleto-
wa, sole wybielające, żele do wybielania zębów: zmywacze 
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domo-
wych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna przystosowana do celów me-
dycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów far-
maceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały 
opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, pły-
ny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 
żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przy-
stosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz-
nych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały 
dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne 
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do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów we-
terynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, pre-
paraty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki od-
żywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłat-
ków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, 
lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów far-
maceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy 
do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bak-
teriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty 
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecz-
nicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla 
osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem do ce-
lów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycz-
nych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, łóżka 
specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wy-
konane specjalnie do celów medycznych, nosze używane 
w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież 
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do ce-
lów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do re-
habilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i in-
strumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, ban-
daże usztywniające stawy, baseny i kaczki sanitarne, baseny 
sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, 
cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych 
lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, 
gorsety do celów medycznych, igły do celów medycznych, 
implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materia-
łów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów 
medycznych, kule inwalidzkie, laski - czwórnogi do celów 
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego 
oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, mi-
ski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, 
obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania 
do celów chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowad-
niki do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnie-
rze rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, 
wyciągi do celów medycznych, zakraplacze do celów me-
dycznych, worki na wodę do celów medycznych, protezy 
ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, 
implanty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia 
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 
35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania mar-
ketingowe, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom (punkty informacji konsumenckiej), kolportaż pró-
bek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-

bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, 
promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, 
agencje reklamowe, analizy rynkowe, handel oraz handel de-
taliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycz-
nych, medycznych i spożywczych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie 
plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
eksport - import, kreowanie wizerunku, reklama, także za po-
średnictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów rekla-
mowych, także za pośrednictwem sieci komputerowej, 
41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowa-
nie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizo-
wanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usłu-
gi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi 
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego inne niż do celów reklamowych, 
44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi me-
dyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia, usługi 
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycz-
nej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, po-
rady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
logopedyczne.

(210) 467909 (220) 2017 02 21
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) hL hASCO-LEK WROCŁAW POLSKI PRODUKT 
DZIĘKUjEMy ZA ZAUfANIE

(531) 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji 
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryza-
cji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toale-
towe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki 
w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżają-
ce, żele do włosów, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, 
żele pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele 
do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, 
mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do celów ko-
smetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki 
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, de-
tergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, deter-
genty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwni-
ki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
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preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, 
mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje 
eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki 
kosmetyczne: mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudza-
nia, wazelina, zestawy kosmetyczne: kosmetyki upiększające, 
kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod 
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako 
baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, 
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapa-
chowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, 
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświe-
żacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgna-
cji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, płyny kosmetyczne: płyny po goleniu, pomady do ce-
lów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych: woda zapa-
chowa: woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania 
zębów: zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla 
zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów 
medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów me-
dycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycz-
nych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, 
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farma-
ceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemow-
ląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombo-
wania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepa-
raty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodat-
ki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków 
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekar-
stwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki 
do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybo-
bójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po go-
leniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i in-
strumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ar-
tykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, 
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany ra-
diologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy 
do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do ce-
lów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów me-
dycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, pasy do ce-
lów medycznych, odzież specjalna używana w salach 
operacyjnych, strzykawki do celów medycznych, urządzenia 
do masażu, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia 

i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortope-
dyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny i kaczki 
sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do ze-
spalania kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów me-
dycznych lub dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeu-
tyczna, gorsety do celów medycznych, igły do celów 
medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, 
do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski - czwórnogi do ce-
lów medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztuczne-
go oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, 
miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, 
obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, narzędzia do nacinania 
do celów chirurgicznych, protezy, protezy kończyn, prowadniki 
do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze reha-
bilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów me-
dycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, wyciągi 
do celów medycznych, zakraplacze do celów medycznych, 
worki na wodę do celów medycznych, protezy ortopedyczne, 
szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, implanty ortope-
dyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni 
do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji 
konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scena-
riuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, produkcja fil-
mów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rekla-
ma, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, spo-
rządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów re-
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promocja 
ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje rekla-
mowe, analizy rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakre-
sie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych 
i spożywczych, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż 
próbek, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy 
danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, eksport - import, kreowanie wize-
runku, reklama, także za pośrednictwem sieci komputerowej, 
publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem sieci 
komputerowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie kon-
kursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowa-
nie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (nie do pobrania), usługi klubów zdrowia (zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne), usługi trenerskie, usługi trenera osobiste-
go, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do ce-



27 BIULETyN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2017

lów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpita-
le, usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii, fizjoterapia, 
usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki me-
dycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, 
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
logopedyczne.

(210) 467915 (220) 2017 02 21
(731) DRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Lila Róż

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi detalicznych domów handlowych, 
związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przy-
borów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, 
narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi sklepów de-
talicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi.

(210) 467926 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) Dutaster
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467927 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) Dutalek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467928 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) Agolek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467929 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) Dester
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467930 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) DUTALOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467931 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) DULOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467933 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) DUOLOSIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467934 (220) 2017 02 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTyCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) Agoval
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki diete-
tyczne dla celów medycznych.

(210) 467997 (220) 2017 02 22
(731) MAZOVIA DySTRyBUCjA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mr.mood WARMOMENTS
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe.

(210) 468014 (220) 2017 02 23
(731) BLUE hAIR LTD, Londyn Wielka Brytania
(540) RONNEy POWERED By LONDON CLASSIC EXTRA 

STRONG SALON PREMIUM PROfESSIONAL hAIR 
SPRAy EXTRA STRONG 1 2 3 4 5 CLASSIC hAIR SPRAy
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(531) 19.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 24.13.25, 24.13.99, 29.01.14
(510), (511) 3 lakiery do włosów.

(210) 468120 (220) 2017 02 27
(731) hADART-PROjECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) hadart PROjECT

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urzą-
dzeń i systemów do nawadniania, 42 projektowanie archi-
tektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekora-
cji wnętrz, 44 ogrodnictwo krajobrazowe.

(210) 468212 (220) 2017 02 27
(731) LEChOWICZ MIROSŁAW PRO-ENERGOSTER, Tarnów
(540) PRO-ENERGOSTER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07
(510), (511) 37 budowa, rozbudowa, przebudowa, wyko-
nawstwo i modernizacja obiektów budowlanych i instalacji 
oraz kompletacja dostaw maszyn i urządzeń w tym zakresie, 
42 opracowywanie założeń techniczno - ekonomicznych, 
projektowanie, sporządzanie dokumentacji technicznych, 
wykonywanie ekspertyz oraz świadczenie usług inżynier-
skich, doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie pro-
jektowania technicznego.

(210) 468230 (220) 2017 02 27
(731) ŚWIĄTEK LECh P.P.U.h. LECh, Kostrzyn
(540) Lech modern fabrics

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny i substy-
tuty tkanin, tkaniny bawełniane, tkaniny laminowane, tkaniny 
powlekane, tkaniny koronkowe, tkaniny drukowane, tkanin 
lniane, tkaniny hafciarskie, tkaniny zasłonowe, tkaniny winy-
lowe, tkaniny dziane, tkaniny sztruksowe, tkaniny do tapicer-
ki, okienne tkaniny dekoracyjne, wielowarstwowe tkaniny ar-
tystyczne, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży, falbany z tkanin, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z tkaninami, usługi importowo-eksportowe, 
40 wycinanie tkanin, krojenie tkanin, apreturowanie tkanin, 
pikowanie tkanin, szczotkowanie tkanin, fotograficzne wy-
trawianie tkanin, nakładanie aplikacji na tkaniny, nadruk wzo-
rów na tkaninach, usługi druku na tkaninach.

(210) 468231 (220) 2017 02 27
(731) ŚWIĄTEK LECh P.P.U.h. LECh, Kostrzyn
(540) 

(531) 12.01.01, 12.01.03, 12.01.10, 29.01.14
(510), (511) 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny bawełnia-
ne, tkaniny laminowane, tkaniny powlekane, tkaniny koron-
kowe, tkaniny drukowane, tkaniny lniane, tkaniny hafciarskie, 
tkaniny zasłonowe, tkaniny winylowe, tkaniny dziane, tkaniny 
sztruksowe, tkaniny do tapicerki, okienne tkaniny dekora-
cyjne, wielowarstwowe tkaniny artystyczne, tkaniny do wy-
posażenia wnętrz, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, 
falbany z tkanin, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, usługi importowo-eksportowe, 40 wycinanie tkanin, 
krojenie tkanin, apreturowanie tkanin, pikowanie tkanin, 
szczotkowanie tkanin, fotograficzne wytrawianie tkanin, na-
kładanie aplikacji na tkaniny, nadruk wzorów na tkaninach, 
usługi druku na tkaninach.

(210) 468355 (220) 2017 03 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO hANDLOWE A-T SPÓŁKA 

AKCyjNA, Krotoszyn
(540) AT

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

(210) 468377 (220) 2017 03 03
(731) OPTIMA-fARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikstat
(540) dobreziółka.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.11, 
05.03.14

(510), (511) 35 prowadzenie zielarni internetowej.

(210) 468381 (220) 2017 03 03
(731) OPTIMA-fARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikstat
(540) AptimO.pl dla zdrowia
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.01, 24.13.25, 26.04.04, 26.04.16, 
26.04.18

(510), (511) 35 prowadzenie aptek i aptek internetowych.

(210) 468394 (220) 2017 03 03
(731) OPTIMA-fARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikstat
(540) neopharma

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 
24.13.25

(510), (511) 35 prowadzenie sklepów z suplementami diety, 
zdrową żywnością, wyrobami medycznymi, kosmetykami, 
dermokosmetykami, artykułami dla sportowców, odżyw-
kami dla sportowców, artykułami dla dzieci, artykułami 
do higieny jamy ustnej, materiałami higienicznymi, ziołami, 
prowadzenie sklepu internetowego z suplementami diety, 
zdrową żywnością, wyrobami medycznymi, kosmetykami, 
dermokosmetykami, artykułami dla sportowców, odżywka-
mi dla sportowców, artykułami dla dzieci, artykułami do hi-
gieny jamy ustnej, materiałami higienicznymi, ziołami.

(210) 468442 (220) 2017 03 06
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) SAGAZ
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe (z wyjątkiem 
piwa).

(210) 468446 (220) 2017 03 06
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) CORDILLERA ANDINA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 468448 (220) 2017 03 06
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) MITU
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 468450 (220) 2017 03 06
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) TROIS ALPACA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 468486 (220) 2017 03 06
(731) Sebang Global Battery CO., Ltd., Seul, KR
(540) SEBANG

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 baterie, akumulatory elektryczne, ogniwa gal-
waniczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, baterie 
z ciekłym elektrolitem, baterie elektryczne, baterie do oświe-
tlania, akumulatory rozruchowe, baterie akumulatorowe, 
akumulatory kwasowo - ołowiowe do użytku w przemyśle 
samochodowym oraz do głębokich rozładowań, akumulato-
ry samochodowe, baterie i akumulatory ładowalne.

(210) 468500 (220) 2017 03 06
(731) WALICKA-GÓRCZAK BOŻENA PRZEDSIĘBIORSTWO 

hANDLOWO USŁUGOWE, Bytom
(540) ŚLĄSKIE CENTRUM MEDyCyNy SĄDOWEj

(531) 29.01.11, 27.05.01, 16.03.25
(510), (511) 38 transport zwłok; transport sanitarny, 42 ba-
dania w zakresie medycyny sądowej i patomorfologii, bada-
nia histopatologiczne, w tym badania śródoperacyjne (intro-
we), badania immunohistochemiczne, badania cytologiczne 
z materiału dostarczonego, cytologiczne badania ginekolo-
giczne materiału z biopsji, badania cytologiczne z wykona-
niem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG, 
badania autopsyjne, wydawanie opinii z zakresu medycyny 
sądowej.

(210) 468541 (220) 2017 03 07
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA jAWNA, Kuranów
(540) fLIS happy Time MILK & hAZELNUT 4 pack

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.19, 24.09.02, 05.07.06, 
08.01.21, 08.01.22, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 08.03.01

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 468555 (220) 2017 03 08
(731) WOjTKOWSKI MARCIN, Łochów
(540) Warzywna Gosposia
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, suszone 
owoce i warzywa, 30 zioła do celów spożywczych, przypra-
wy, sosy.

(210) 468559 (220) 2017 03 08
(731) ECE PROjEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BLaCK WeeKenD
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, przemy-
słowych, odzieży, obuwia, kosmetyków, leków, usługi dla 
ludności prócz usług dotyczących biur podróży, usługi mar-
ketingowe i promocyjne prócz dotyczących biur podróży, 
organizowanie i planowanie kampanii marketingowych, 
usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, świadczenie usług w zakresie katalogów 
informacyjnych, usługi reklamowe prócz usług dotyczących 
biur podróży, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, pozyskiwanie 
informacji handlowych, analizy kosztów, badania opinii pu-
blicznej, pozyskiwania danych do komputerowych baz da-
nych, usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie 
wyceny: działalności handlowej, marketingowej, promocyj-
nej, reklamowej, zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, gromadzenie i udostępnianie danych, usługi w zakre-
sie zaopatrzenia osób trzecich, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi związane z przedstawicielstwem 
podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, usługi 
badania rynku, organizowanie wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie aukcji, usłu-
gi związane z dekoracją wystaw.

(210) 468567 (220) 2017 03 08
(731) WOjTKOWSKI RAfAŁ, Łochów
(540) TenSmak PRZyPRAWA MyŚLIWSKA

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych, przyprawy, 
sosy.

(210) 468627 (220) 2017 03 09
(731) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) BIMERG Meet the possibilities

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 druty metalowe, rury metalowe, stal, okucia 
metalowe i śruby, drzwi metalowe, siatka ogrodzeniowa 
i płotki metalowe, grzejniki, rynny metalowe, stalowe po-
krycia dachowe, blachodachówki, 17 materiały izolacyjne, 
19 glazura, terakota, cement, wapno, kostka brukowa, gres, 
nida-gips, kamionka kanalizacyjna, rynny z PCV, parapety, ce-
gła, suporex, okna, drzwi, ościeżnice, lepik, papa, eternit, da-
chówki, niemetalowe elementy dachowe, płotki drewniane, 
styropian, 39 przewóz rzeczy transportem samochodowym, 
konfekcjonowanie lepiku, załadunek i wyładunek, 40 trape-
zowanie blachy.

(210) 468647 (220) 2016 12 16
(731) GIBEK KRZySZTOf, Opole
(540) Ś

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.02
(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], urzą-
dzenia 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, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urzą-
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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, or-
ganizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, or-
ganizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przepro-
wadzanie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne online, 
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, audyt 
przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie danych, prze-
twarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, skompute-
ryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie i przetwa-
rzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów 
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębior-
stwami w sektorze energetycznym, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania dotyczące cen, prognozy rynkowe, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budo-
wa elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, 
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urzą-
dzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, 
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie genera-
torów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, serwis 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 instalacji do zaopatrzenia 
w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
42 aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego w za-
kresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali 

e-biznesowych, opracowywanie programów do przetwa-
rzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerowe dla 
branży energetycznej, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie programów do przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, usługi pisania programów komputero-
wych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne związane 
z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projekto-
wanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów 
elektrycznych, projektowanie systemów oświetleniowych, 
projektowanie systemów pomiarowych.

(210) 468648 (220) 2016 12 16
(731) GIBEK KRZySZTOf, Opole
(540) Ś

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18
(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, 
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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], urzą-
dzenia 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, aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
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, or-
ganizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, or-
ganizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przepro-
wadzanie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne online, 
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, audyt 
przedsiębiorstw, automatyczne przetwarzanie danych, prze-
twarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, skompute-
ryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie i przetwa-
rzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów 
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębior-
stwami w sektorze energetycznym, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania dotyczące cen, prognozy rynkowe, gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budo-
wa elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, 

instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urzą-
dzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycz-
nych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, 
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie genera-
torów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, konserwacja, serwis 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 instalacji do zaopatrzenia 
w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
42 aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego w za-
kresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali 
e-biznesowych, opracowywanie programów do przetwa-
rzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerowe dla 
branży energetycznej, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, programowanie programów do przetwarzania da-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania energią, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, usługi pisania oprogramowania 
komputerowego, usługi pisania programów komputero-
wych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne związane 
z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne, 
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projekto-
wanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów 
elektrycznych, projektowanie systemów oświetleniowych, 
projektowanie systemów pomiarowych.

(210) 468675 (220) 2017 03 09
(731) STĘPNIAK ELŻBIETA EVENT TIME PROMO, Płock
(540) POLISh hIP-hOP festival

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 09.07.05, 16.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje 
komputerowe do pobrania, cyfrowe elektroniczne urządze-
nia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], dyski 
do przechowywania danych, elektroniczne nośniki danych, 
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui 
do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na urządzenia 
do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, 
etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smart-
fony, etui typu flip Cover do smartfonów, filmy do pobrania, 
freeware [oprogramowanie darmowe], futerały na tablety, 
futerały na laptopy, futerały na okulary, futerały na przeno-
śne odtwarzacze muzyczne, futerały na okulary słoneczne, 
futerały na telefony, grafiki komputerowe do pobrania, inte-
raktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne, 
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interaktywne multimedialne programy komputerowe, inte-
raktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, interaktywne płyty DVD, 
interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządze-
nia do transferu danych, interfejsy komputerowe, interfejsy 
komunikacyjne, karty USB, magnesy dekoracyjne, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane dyski kom-
paktowe, nagrane programy komputerowe, nagrania multi-
medialne, nagrania cyfrowe, narzędzia do opracowywania 
oprogramowania komputerowego, nośniki do danych, no-
śniki dostosowane do telefonów komórkowych, odtwarza-
cze dźwięku, okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, 
oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, optyczne 
artykuły, osobiste urządzenia stereofoniczne, pakiety opro-
gramowania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pa-
mięci elektroniczne, panele LCD, panele dotykowe, panele 
wyświetlające elektroniczne, pliki graficzne do pobierania, 
pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe, podca-
sty, pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, 
pokrowce na smartfony, pokrowce na laptopy, pokrowce 
z klapką do tabletów, programy komputerowe, publikacje 
elektroniczne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), sprzęt peryferyjny do kompu-
terów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia 
do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników 
dźwięku i obrazu, urządzenia do przechowywania danych, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestro-
wania i nagrywania danych, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, zestawy słuchawkowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych: elektroniczne przetwarzanie danych, 
impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w za-
kresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, usłu-
gi w zakresie promocji, wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z, opro-
gramowaniem, publikacjami elektronicznymi, publikacjami 
multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, urządzenia-
mi do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, urządzeniami do przechowywania danych, urzą-
dzeniami do przetwarzania danych, urządzeniami techno-
logii informacyjnej audiowizualnymi, komputerami i sprzę-
tem peryferyjnym do komputerów, artykułami optycznymi, 
artykułami biurowymi, publikacjami drukowanymi, odzieżą, 
akcesoriami odzieżowymi, wyrobami szklanymi, porcelano-
wymi i ceramicznymi, 41 fankluby, edycja zdjęć, nagrań wi-
deo i audio, fotoreportaże, informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, informacja o rozrywce, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, koncerty muzyczne, 
konkursy muzyczne, mastering płyt, montaż filmów, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów ra-
diowych, montaż programów telewizyjnych, multimedialne 
wydania czasopism, multimedialne wydania magazynów, 
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, mu-
zyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
organizacja i obsługa koncertów muzycznych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja kon-
kursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie 
rozrywki, organizacja rezerwacji biletów na imprezy roz-
rywkowe, przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa festiwali, organizowanie imprez muzycznych, or-

ganizowanie rozrywki, planowanie i przeprowadzanie im-
prez [rozrywka], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, produkcja filmów, produkcja i prezentacja 
programów radiowych, produkcja koncertów muzycznych, 
produkcja muzyczna, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, przygotowywanie, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, przygotowywanie 
tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
internetu, publikacja recenzji online w dziedzinie rozryw-
ki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multi-
medialne, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie recenzji, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka, 
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetu, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące rozrywki, usługi pisania blogów, usługi rozrywkowe, 
usługi wydawnicze i reporterskie, usługi występów grup mu-
zycznych na żywo.

(210) 468681 (220) 2017 03 09
(731) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., hangzhou, CN
(540) DAhUA
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
peryferyjny do komputerów, programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, urządzenia do rozpoznawania 
twarzy, światła błyskowe [sygnały świetlne], wskaźniki elek-
troniczne emitujące światło, drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], wideofony, aparatura do komu-
nikacji sieciowej, multipleksery wideo, urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, odbiorniki audiowizualne, magnetowidy, 
kamery wideo, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu-
alnej, elektroniczne tablice wyświetlające, magnetowidy 
samochodowe, kamery termowizyjne, kable koncentryczne, 
chipy [układy scalone], ekrany wideo, alarmy, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektroniczne systemy kon-
troli dostępu do drzwi ryglowanych, przyciski do dzwonków, 
zamki elektryczne, wykrywacze dymu, baterie słoneczne, 
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.

(210) 468777 (220) 2017 03 13
(731) NOChOWICZ PAWEŁ, Oborniki
(540) kids UP

(531) 26.01.18, 27.01.01, 27.05.01, 24.15.08
(510), (511) 9 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe, gry komputerowe, urządzenia do nagrywa-
nia, transmisji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, płyty (dyski) z nagraniami, słuchawki stereofoniczne, 
35 usługi reklamowe i promocyjne, reklama za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej Internet, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, prowadzenie sprzedaży 
artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zgrupowa-
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nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: urządzenia 
i przyrządy fotograficzne, pomiarowe, do celów dydaktycz-
nych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku, obrazów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, komputery, osprzęt do przetwarzania 
danych, materiały szkoleniowe, artykuły papiernicze, wyro-
by za skóry, walizy i torby, plecaki, przybory i pojemniki ku-
chenne, wyroby szklane,tekstylia, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ar-
tykuły spożywcze, w sklepie, z katalogu artykułów, na stro-
nie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu telezakupów, przy użyciu środ-
ków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa ww. zakresie, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opra-
cowanie graficzne materiałów reklamujących pliki muzycz-
ne, filmy, gry komputerowe, opracowywanie i wdrażanie 
programów komputerowych, projektowania i tworzenia baz 
danych oraz dostarczania treści i danych do baz danych, pro-
jektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, in-
ternetowych i multimedialnych, prowadzenie i udostępnia-
nie serwisów internetowych umożliwiających komunikację, 
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów 
pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udo-
stępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów, 
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających 
grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne na rzecz osób 
trzecich.

(210) 468823 (220) 2017 03 14
(731) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) mobileIT

(531) 29.01.13, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych 
i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone 
za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marke-
tingowe, usługi promocyjne, organizowanie i planowanie 
kampanii marketingowych i reklamowych, usługi związane 
z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, 
kalendarzy, czasopism, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarze-
nie kontrahentów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie 
i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz da-
nych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi 
w zakresie wyceny działalności: wystawienniczej, handlowej, 
marketingowej, promocyjnej, reklamowej.

(210) 468824 (220) 2017 03 14
(731) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) SyMas

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.11
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych 
i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone 
za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w za-
kresie prowadzenia dzielności gospodarczej, usługi marke-
tingowe, usługi promocyjne, organizowanie i planowanie 
kampanii marketingowych i reklamowych, usługi związane 
z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, 
kalendarzy, czasopism, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarze-
nie kontrahentów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczymi, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie 
i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz da-
nych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi 
w zakresie wyceny działalności: wystawienniczej, handlowej, 
marketingowej, promocyjnej, reklamowej.

(210) 468867 (220) 2017 03 14
(731) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAND IMPERIAL
(510), (511) 29 sery, wyroby na bazie serów.

(210) 468913 (220) 2017 03 15
(731) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa
(540) PCD POLSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE

(531) 07.01.08, 07.01.12, 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, badania 
biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne 
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, ana-
lizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, 
audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą 
która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, 
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
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gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakre-
sie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, agencje reklamowe, marketing, 
telemarketing, public relations, agencje public relations, 
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie ma-
teriałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publi-
kowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż 
próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpo-
średnia reklama pocztowa, reklama bilboardowa, reklamy 
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, 
produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakre-
sie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, 
maszynopisanie, wynajem fotokopiarek transkrypcja for-
my wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe 
agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fak-
turowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie 
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wy-
ciągów z konta, agencje informacji handlowej, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, 
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, telefonicz-
ne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], wycena nieruchomości, wynajem biur do cowor-
kingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biuro-

wej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, 
pobieranie czynszu, szacowanie kosztów naprawy [wycena 
finansowa], usługi gwarancyjne, dzierżawa gospodarstw 
rolnych, organizowanie finansowania projektów budowla-
nych, faktoring, zarządzanie finansami, usługi finansowa-
nia, transakcje finansowe, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, udostępnianie informacji finan-
sowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje 
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, leasing finan-
sowy, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, makler-
stwo, notowania giełdowe, usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], po-
średnictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpiecze-
niowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, 
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, doradztwo w zakresie długów, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, fundusze inwestycyjne wzajemne agencje kredy-
towe, agencje ściągania wierzytelności, wycena antyków, 
wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena zbiorów nu-
mizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, depo-
zyty kosztowności, emisja bonów wartościowych, handel 
walutami i wymiana walut, weryfikacja czeków, organizacja 
zbiórek, sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji w imieniu osób trzecich, pośrednictwo w zakre-
sie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, 
usługi aktuarialne.

(210) 468919 (220) 2017 03 16
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Baby Ecologica
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: leczni-
cze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze 
maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze pły-
ny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze pły-
ny do włosów, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze 
oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze 
nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne 
do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne prepa-
raty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze 
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, me-
dyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, 
produkty higieniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem Internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej następują-
cych towarów: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, kosmetyki o działaniu leczniczym, suplemen-
ty diety, produkty higieniczne, odzież, pościel, zabawki, 
meble dziecięce, reklama i marketing, usługi związane 
z prezentacją towarów, organizowanie udziału w targach 
i wystawach.
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(210) 468922 (220) 2017 03 16
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Baby ECOLOGICA

(531) 25.07.07, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: leczni-
cze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze 
maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze pły-
ny do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze pły-
ny do włosów, lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze 
oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze 
nawilżane chusteczki higieniczne, preparaty higieniczne 
do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne prepa-
raty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze 
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, me-
dyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, 
produkty higieniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży za pośrednic-
twem Internetu i usługi sprzedaży wysyłkowej następują-
cych towarów: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, kosmetyki o działaniu leczniczym, suplemen-
ty diety, produkty higieniczne, odzież, pościel, zabawki, 
meble dziecięce, reklama i marketing, usługi związane 
z prezentacją towarów, organizowanie udziału w targach 
i wystawach.

(210) 468977 (220) 2017 03 17
(731) TROCZyŃSKI MARCIN RENE COffEE PADS MAGMAR, 

Piła
(540) SENESTO
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów 
kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, prepa-
raty do sporządzania napojów na bazie kawy, substytuty 
herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty 
ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecz-
nicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, 
czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, 
produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płat-
ki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), 
sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, piz-
za, gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzan-

ki, 35 zgrupowanie oraz wyeksponowanie na rzecz osób 
trzecich towarów: kawa, herbata, ekspresy oraz aparaty 
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki 
kawowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać, doko-
nywać wyboru i kupować te towary, usługi sprzedaży to-
warów: ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, 
naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, na-
poje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy na ba-
zie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów 
na bazie kawy, substytuty herbaty, herbata nienaturalna, 
herbata mrożona, herbaty ziołowe (napary), napoje spo-
rządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie her-
baty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna 
przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże, 
mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makaro-
ny, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy, sosy, sushi, 
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe 
potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, 
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, za-
rządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi, 
43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny sto-
łowej i zastawy stołowej.

(210) 468985 (220) 2017 03 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCyjNA, Grudziądz
(540) LA RIVE PRESTIGE ThE MAN BLUE

(531) 19.03.03, 25.05.02, 25.07.07, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.03
(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) 468986 (220) 2017 03 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCyjNA, Grudziądz
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman rose

(531) 19.03.03, 25.07.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, 
antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje 
eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, 
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty 
do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki do ust, puder 
do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody zapachowe.

(210) 468989 (220) 2017 03 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCyjNA, Grudziądz
(540) LA RIVE lifestyle LOOK of woman pink

(531) 19.03.03, 25.07.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfu-
mowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, 
antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje 
eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, 
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty 

do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki do ust. puder 
do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
płyny do kąpieli inne niż lecznicze, wody zapachowe.

(210) 468991 (220) 2017 03 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCyjNA, Grudziądz
(540) LA RIVE lifestyle fREE motion grey

(531) 19.03.03, 26.03.04, 26.01.06, 26.04.09, 26.11.06, 27.05.01, 
29.01.15

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

(210) 468992 (220) 2017 03 17
(731) fhU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI 

SPÓŁKA jAWNA, Toruń
(540) WTX
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samo-
chodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, baterie akumulatorowe litowe, akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtórnego 
naładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, ba-
terie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie 
litowo - jonowe, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa 
słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły foto-
woltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej ze słońca.

(210) 468993 (220) 2017 03 17
(731) fhU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI 

SPÓŁKA jAWNA, Toruń
(540) WTZ
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samo-
chodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, baterie akumulatorowe litowe, akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtórnego 
naładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, ba-
terie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, baterie 
litowo - jonowe, ładowarki baterii elektrycznych, ogniwa 
słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły foto-
woltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej ze słońca.
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(210) 468994 (220) 2017 03 17
(731) fhU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI 

SPÓŁKA jAWNA, Toruń
(540) WILMAT POWER

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory samo-
chodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory energii 
fotowoltaicznej, baterie akumulatorowe litowe, akumula-
tory do pojazdów elektrycznych, akumulatorki do powtór-
nego naładowania, urządzenia do ładowania akumulato-
rów, baterie słoneczne, baterie elektryczne, baterie litowe, 
baterie litowo - jonowe, ładowarki baterii elektrycznych, 
ogniwa słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, mo-
duły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, 11 lampy 
halogenowe, lampy motocyklowe, lampy elektryczne, lam-
py oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy 
do oświetleń pojazdów, lampy do pojazdów mechanicz-
nych, lampy na energię słoneczną, lampy fluorescencyjne 
rurowe do oświetlania, żarówki oświetleniowe LED, oprawy 
oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oświe-
tlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], wentylatory elektryczne, wentylatory 
do systemów wentylacji, klimatyzatory, instalacje klimatyza-
cyjne, urządzenia klimatyzacyjne.

(210) 468996 (220) 2017 03 17
(731) ADAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Ciasteczka Adamka TRADyCjA OD 1984 ROKU

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15, 08.01.16, 27.05.01, 
29.01.12

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

(210) 468997 (220) 2017 03 17
(731) TAjMAX MIECZyŃSKI, GRACZ, LISZKA 

SPÓŁKA jAWNA, Kraków
(540) PARTNER AGD RTV

(531) 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez In-
ternet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników, 
telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów, 
sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, 
w tym komputerów, tabletów, monitorów, klawiatur, druka-
rek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek podkładek, pa-
mięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów 
głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów 
komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych, ramek 
cyfrowych, nawigacji GPS, wideo rejestratorów do samo-
chodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów 
do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego 
i sprzętu fotograficznego, w tym kabli, przewodów, prze-
dłużaczy, uchwytów mocujących, baterii, akumulatorków, 
ładowarek, obiektywów, statywów, słuchawek, podkładek, 
programów komputerowych, gier komputerowych, sprzętu 
do grania w gry komputerowe, w tym konsol, płyt CD i DVD, 
książek, urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego, 
w tym lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, kuchenek, 
kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków, czajników, opie-
kaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, szybko-
warów, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, maszyn 
do wypieku chleba, sokowirówek i wyciskarek, mikserów 
i robotów kuchennych, blenderów, ekspresów, młynków 
do kawy, żelazek i stacji parowych, desek do prasowania, 
suszarek, odkurzaczy, lokówek, prostownic, depilatorów, try-
merów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, sztuć-
ców, garnków i akcesoriów kuchennych, wag kuchennych 
i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urządzeń 
wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urzą-
dzeń grzewczych, urządzeń i artykułów oświetleniowych, 
w tym lamp, reflektorów, kinkietów, żyrandoli, akcesoriów 
do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, uchwy-
tów mocujących, przewodów, armatury kuchennej i łazien-
kowej, wyposażenia łazienek w tym wanien, umywalek, 
sedesów, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, środków 
do czyszczenia i konserwacji, w tym artykułów elektronicz-
nych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni i łazienek, 
usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet kawy i her-
baty, usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu 
biurowego, artykułów biurowych, artykułów papierniczych, 
artykułów piśmienniczych, usługi sprzedaży w sklepach oraz 
przez Internet toreb, futerałów i pokrowców, w tym toreb 
na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, sprzedaż pudełek, 
sprzedaż opakowań plastikowych, metalowych, z tkanin, 
usługi badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
promocja sprzedaży, usługi reklamowe i marketingowe, 
37 usługi serwisowania sprzętów elektronicznych i urządzeń 
gospodarstwa domowego, usługi montażu urządzeń grzew-
czych, wentylacyjnych i oświetleniowych, usługi budowlane, 
39 usługi transportowe.

(210) 469065 (220) 2017 03 20
(731) jANIK BARTŁOMIEj OLIMPICO, Bielsko-Biała; 

jANIK BOGDAN ARCANUM MEDICA, Bielsko-Biała
(540) ARCANUM MEDICA
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, denty-
styczne materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, ma-
teriały dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania 
zębów, materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania 
zębów, materiały porcelanowe do użytku w stomatolo-
gii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, płyny 
do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stoma-
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tologicznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, 
preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczą-
ce [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki 
do czyszczenia jamy ustnej, środki do polerowania zębów, 
środki znieczulające do celów stomatologicznych, stopy 
dentystyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, 
preparaty medyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, usługi marketingowe w dziedzinie 
stomatologii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, 41 usługi edukacyjne z zakresu medycyny, zapewnianie 
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie semina-
riów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie 
stomatologii.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 469105 (220) 2017 03 20
(731) NOWACZyK ADAM jERZy, Warszawa
(540) acaisoft
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do 
nauczania], czujniki, czujniki [sprzęt do przetwarzania da-
nych], nadajniki [telekomunikacja], 38 przesyłanie wiado-
mości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, usługi telekon-
ferencyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów 
innych niż reklamowe, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, ba-
dania naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzę-
tu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych i programów komputerowych [inna niż 
konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, 

oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów 
komputerowych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 469107 (220) 2017 03 20
(731) BĄK ROBERT AUTO-PROjEKT S.R., Mosina
(540) GOLDEN DOG

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 40 obróbka tekstyliów, skór i futer; produkcja 
krawiecka.

(210) 469136 (220) 2017 03 20
(731) PRyMAS jAROSŁAW AGRECOL j.P., Mesznary
(540) fLOROfOSKA

(531) 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, ka-
init, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne 
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla 
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regu-
lacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su-
perfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów 
przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, 
do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz.
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(210) 469148 (220) 2017 03 21
(731) fABRyKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCyjNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Serca Toruńskie 

LEGENDARNy SMAK LUKROWANE jESZCZE 
DELIKATNIEjSZE CIASTO

(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.09.01, 06.07.04, 07.01.01, 07.01.03, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 469149 (220) 2017 03 21
(731) fABRyKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCyjNA, 

Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Mieszanka Toruńska 

LEGENDARNy SMAK jESZCZE DELIKATNIEjSZE 
CIASTO

(531) 02.01.01, 02.01.03, 02.09.01, 06.07.04, 07.01.01, 07.01.03, 
07.05.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
08.01.09, 08.01.10, 08.01.12, 08.01.14

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, herbat-
niki, wafle.

(210) 469182 (220) 2017 03 21
(731) MfT fEDERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Poznań

(540) MfT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie 
resorów do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep 
wszystkich typów (resory piórowe, paraboliczne, pojedyn-
cze pióra oraz akcesoria do resorów).

(210) 469209 (220) 2017 03 22
(731) LOREK MIChAŁ fUNDAMENT-NADZÓR I REALIZACjA 

INWESTyCjI BUDOWLANyCh, Bydgoszcz
(540) MAhTON POLSKI SChRON MODUŁOWy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 schrony (niemetalowe).

(210) 469266 (220) 2017 03 22
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) Delecta Mini serniczki na chrupiącym spodzie
(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w proszku, 
ciasta, ciasta mrożone, desery w proszku, koncentraty dese-
rów: kremy do ciast, pianki, serniki, ozdoby do ciast, wyroby 
cukiernicze, ciasta o przedłużonej trwałości, proszki do wyro-
bu ciast.

(210) 469304 (220) 2017 03 23
(731) PSyLLOSOfT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) PSyLLOSOfT
(510), (511) 9 przyrządy miernicze, do wykrywania i mo-
nitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zdalnego 
sterowania, urządzenia zdalnego sterowania do sterowania 
produktami elektronicznymi, oprogramowanie do sterowa-
nia procesami, mierniki elektroniczne, czujniki i detektory, 
urządzenia do monitorowania, wskaźniki cyfrowe, zegarki 
inteligentne, urządzenia do nagrywania, komputery i sprzęt 
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, opro-
gramowanie, mobilne aplikacje, komputerowe systemy 
operacyjne, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, od-
twarzacze dźwięku, urządzenia sztucznej inteligencji, sprzęt 
do magazynowania danych, urządzenia do rejestrowania 
i odtwarzania obrazu, elektroniczne notatniki, elektroniczne 
organizery, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych 
i komunikacji danych, elektroniczne urządzenia szyfrujące, 
urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komuni-
kacji, mobilne odbiorniki danych, interfejsy komunikacyjne, 
telefony, smartfony, komponenty elektryczne i elektronicz-
ne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, 14 przyrządy do mierzenia czasu, zegar-
ki elektroniczne, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki 
z funkcją komunikacji bezprzewodowej, 42 usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, tworzenie opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie oprogra-
mowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania 
do modułów sterujących i systemów operacyjnych, usługi 
naukowe i technologiczne, badania w dziedzinie technolo-
gii informacyjnej, badania dotyczące przetwarzania danych, 
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usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elek-
tronicznych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania 
danych.

(210) 469324 (220) 2017 03 23
(731) AIC SPÓŁKA AKCyjNA, Gdynia
(540) 

(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 24.15.21, 26.11.01
(510), (511) 6 prefabrykowane konstrukcje metalowe, ma-
teriały 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 
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, in-
stalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, 42 opracowywanie produktów, 
testowanie i ocena materiałów, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, programowanie komputerów, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 469358 (220) 2017 03 23
(731) UNIWERSyTET ŁÓDZKI, Łódź
(540) BIOBANK LÓDŹ

(531) 27.05.01, 26.13.01, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworze-
nie baz danych osobowych oraz baz danych genetycznych, 
prowadzenie analiz statystycznych, 39 przechowywanie 
materiału biologicznego pozyskanego od pacjentów szpitali 
lub jednostek medycznych dla celów badawczych, 42 gro-
madzenie materiału biologicznego pozyskanego od dzieci 

i dorosłych, prowadzenie badań genetycznych, prowadzenie 
analiz bioinformatycznych, prowadzenie badań genetycz-
nych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie izola-
cji DNA, RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru składu 
ciała dla celów badawczych.

(210) 469391 (220) 2017 03 23
(731) LC CORP INVEST XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROjEKT 21 
SPÓŁKA KOMANDyTOWA, Wrocław

(540) RETRO OffICE hOUSE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pi-
sania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma 
branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, futerały 
na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku biuro-
wego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, książki, 
mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, pla-
ny architektoniczne, plany, 35 doradztwo w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwem, analiza systemów zarządza-
nia działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, orga-
nizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związ-
ku z zakupem i sprzedażą produktów, 36 administrowanie 
nieruchomościami, oszacowania majątku nieruchomego 
(nieruchomości), dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, 
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarzą-
dzanie nieruchomościami, wyceny finansowe nieruchomo-
ści, ocena nieruchomości [wycena], zarządzanie portfelem 
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem 
budynków, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem 
pomieszczeń handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, 
37 czyszczenie budynków, czyszczenie okien, czyszczenie 
fasad budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni 
budynków, 39 wynajem garażowych miejsc parkingowych, 
wynajem garaży i miejsc parkingowych, udostępnianie 
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, 
usługi w zakresie parkowania pojazdów, parkowanie samo-
chodów przez obsługę, 41 publikowanie czasopism, publi-
kowanie książek, publikowanie dokumentów, publikowanie, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użyt-
ku przez podróżnych, informacje o edukacji, usługi edukacji 
biznesowej, usługi doradcze w zakresie edukacji, edukacja, 
rozrywka i sport, informacja dotycząca edukacji udzielana 
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on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, edu-
kacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, 45 usługi informacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.

(210) 469405 (220) 2017 03 23
(731) KRZyŚKO-VASKOVIĆ ANNA NORThGATE LOGISTICS, 

Pruszcz Gdański
(540) northgate logistics

(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 469410 (220) 2017 03 23
(731) KRZyŚKO-VASKOVIĆ ANNA NORThGATE LOGISTICS, 

Pruszcz Gdański
(540) nglt group

(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży.

(210) 469425 (220) 2017 03 24
(731) SyNThOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) TORES
(510), (511) 5 środki grzybobójcze do ochrony roślin 
(fungicydy).

(210) 469430 (220) 2017 03 24
(731) UNIWERSyTET MEDyCZNy W ŁODZI, Łódź
(540) CyCLOChECK
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie bioinformatyczne, oprogramowanie do diagnostyki 
medycznej, oprogramowanie diagnostyczne, okulistyczne 
oprogramowanie diagnostyczne, oprogramowanie dia-
gnostyczne na użytek okulistyki, oprogramowanie do zdal-
nej diagnostyki, oprogramowanie do diagnostyki oczu, 
oprogramowanie do diagnostyki, badania i kontroli oczu, 
oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną me-
dyczną, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
w systemach wspomagających podejmowanie decyzji me-
dycznych, oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, 
oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 
oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce wymianę informacji, aparaty do zdjęć siatkówki oka (inne 
niż do celów medycznych), biometryczne skanery siatków-
ki, skanery do użytku medycznego, skanery do diagnostyki 
medycznej i okulistycznej, programy do przetwarzania da-
nych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, 
przyrządy do analizowania zdjęć, urządzenia pomiarowe, 

urządzenia testujące do celów diagnostycznych, 10 narzę-
dzia do diagnostyki medycznej, medyczne przyrządy dia-
gnostyczne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, 
urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medyczne-
go, okulistyczne przyrządy diagnostyczne, przyrządy do ba-
dania wzroku, 42 usługi testowania diagnostycznego wspo-
magane komputerowo, usługi diagnostyki komputerowej, 
projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury dia-
gnostycznej, usługi testowania diagnostycznego oka wspo-
magane komputerowo, usługi diagnostyki komputerowej 
wykorzystywane w okulistyce, informacja o ww. usługach, 
44 usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi diagnostyki 
medycznej (testy i analizy), analizy medyczne do diagno-
styki i leczenia ludzi, usługi badań medycznych związanych 
z diagnostyką i leczeniem chorób, usługi analizy medycznej 
związane z leczeniem pacjenta, usługi okulistyczne, usługi 
informacji medycznej świadczonej za pośrednictwem Inter-
netu, usługi badania wzroku, informacja o ww. usługach.

(210) 469432 (220) 2017 03 24
(731) KRyNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) TRADyCyjNA RECEPTURA PIWOWAR 

Doskonały smak Premium

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 24.01.10
(510), (511) 32 piwo.

(210) 469440 (220) 2017 03 24
(731) MONDEX ANNA I jERZy AffEK SPÓŁKA jAWNA, 

Olsztyn
(540) COOKINI BETTER ThAN GOOD

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 21 naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia 
do zapiekania, naczynia do gotowania, naczynia ze szkła, 
naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia obiadowe 
z porcelany, miednice, kubki, szklanki, szklaneczki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, filiżanki i kubki, talerze, 
zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, 
łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki stołowe pod 
naczynia, patelnie, patelnie typu wok, patelnie do smażenia 
naleśników, patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachet-
nych, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki 
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do herbaty, garnki i rondle kuchenne, garnki ciśnieniowe, 
garnki ceramiczne, podstawki pod garnki, talerze, talerze 
pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwieracze do butelek, fi-
gurki szklane, figurki ceramiczne, figurki z porcelany, statuet-
ki z porcelany, statuetki z ceramiki, statuetki z gliny, statuetki 
ze szkła statuetki z kryształu, pojemniki kuchenne, fiolki szkla-
ne, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb, 
pojemniki na lód, tace, półmiski, dzbanki, słoiki, cukiernice, 
świeczniki, wazony, zastawy stołowe, 35 usługi prowadzenia 
sklepu, sklepu internetowego, sklepu wysyłkowego i hur-
towni wielobranżowej w zakresie sprzedaży następujących 
towarów: sprzęt gospodarstwa domowego w tym: naczy-
nia, naczynia żaroodporne, naczynia do zapiekania, naczy-
nia do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuchenek 
mikrofalowych, naczynia obiadowe z porcelany, miednice, 
kubki, szklanki, szklaneczki, kieliszki, naczynia do picia i akce-
soria barowe, filiżanki i kubki, talerze, zastawy stołowe, do-
niczki, koszyki piknikowe z naczyniami, łyżki, widelce, noże, 
łyżki do lodów, maty pod naczynia, podstawki stołowe pod 
naczynia, patelnie, patelnie typu wok, patelnie do smażenia 
naleśników, patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachet-
nych, czajniki nieelektryczne, czajniki elektryczne, czajniki 
z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki i rondle kuchenne, 
garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki pod garn-
ki, talerze, talerze pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwie-
racze do butelek, figurki szklane, figurki ceramiczne, figurki 
z porcelany, statuetki, pojemniki kuchenne, fiolki szklane, 
pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb, 
pojemniki na lód, tace, półmiski, dzbanki, słoiki, cukiernice, 
świeczniki, wazony, zastawy stołowe, tekstylia w tym: obrusy, 
ceraty, pościel, koce, ręczniki, narzuty na łóżka, prześciera-
dła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, ścierki, 
fartuchy, rękawice, zasłony, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
wyroby pończosznicze, ubrania sportowe, torby, torebki, wa-
lizy, torby na sprzęt sportowy, paski, krawaty, odzież ze skóry 
i imitacji skóry, portfele portmonetki, parasolki, kosmetyki, 
wyroby perfumeryjne, środki do prania i czyszczenia, che-
mia gospodarcza, meble, meble ogrodowe, meble biurowe, 
meble łazienkowe, artykuły wyposażenia wnętrz w tym: 
lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki, świece, 
zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki na olejki, lustra, obrazy, 
skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, wyroby papiernicze, 
serwety i serwetki papierowe, obrusy papierowe, kartki oko-
licznościowe, reprodukcje, plakaty, torby na prezenty, biżute-
ria, zegarki, biżuteria z metali szlachetnych, zastawy stołowe 
i sztućce z metali szlachetnych, materiały piśmienne, pióra, 
długopisy, ołówki, kredki, farby, materiały dla artystów.

(210) 469489 (220) 2017 03 27
(731) GRABOWSKA EWA, GRABOWSKA PAULA PhU BOjA 

SPÓŁKA CyWILNA, Łódź
(540) PSI SALON EWA GRABOWSKA

(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków i preparatów do pie-
lęgnacji zwierząt, sprzedaż pożywienia dla zwierząt domo-
wych, sprzedaż akcesoriów i narzędzi fryzjerskich do pielę-
gnacji zwierząt, organizowanie i prowadzenie prezentacji 
produktów, pokazy handlowe dla osób trzecich, prezentacje 
towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, elektroniczne przetwarzanie zamówień, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień w handlu,, 44 opieka nad zwie-
rzętami, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi wete-
rynaryjne, zabiegi higieniczne dla zwierząt, usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt domowych, salony piękności dla zwie-
rząt, doradztwo dotyczące pielęgnacji i hodowli zwierząt, 
usługi salonu fryzjerskiego dla zwierząt, doradztwo zwią-
zane z hodowlą zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia 
zwierząt.

(210) 469528 (220) 2017 03 27
(731) S.C. johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) DOBRZE ByĆ WyMAGAjĄCyM
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania chwastów i robac-
twa, środki owadobójcze, środki przeciwko ćmom i molom, 
środki do odstraszania owadów, pestycydy, fungicydy, herbi-
cydy, środki do odstraszania komarów, środki do zwalczania 
komarów, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], środki 
odkażające i dezynfekujące, 21 pułapki i pułapki na owady.

(210) 469558 (220) 2017 03 27
(731) DEKIEL MIROSŁAW fIRMA hANDLOWO-USŁUGOWA 

MIRO, Skaryszew
(540) Lisse

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 walizy, walizki, aktówki, kufry, kuferki, kufry 
bagażowe, torby podróżne, torby, torebki, plecaki szkolne, 
plecaki, teczki, portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, 
pasy naramienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki 
i parasole przeciwsłoneczne, wykonane ze skóry lub imitacji 
skóry: walizy, walizki, aktówki, kufry, kuferki, kufry bagażo-
we, torby podróżne, torby, torebki, plecaki szkolne, plecaki, 
teczki, portmonetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy 
naramienne ze skóry, etui na klucze, smycze, parasolki i pa-
rasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
bielizna, paski, rękawiczki, skarpetki, pończochy, 26 zapięcia 
do pasków, zapięcia do szelek, zapięcia do odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, suwaki, zamki błyskawiczne, guziki, spinki 
do kołnierza, spinki do włosów, spinki do szali niebędące 
biżuterią.

(210) 469617 (220) 2017 03 28
(731) POLITEChNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) The Engineers Band
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(531) 01.01.02, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], pamię-
ci zewnętrzne USB, elektroniczne partytury, do pobrania, 
16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie [wydrukowane], zakład-
ki do książek, kartki z życzeniami, kalendarze, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
nicze], biuletyny informacyjne, ulotki, aktówki [artykuły 
biurowe], zapisy nutowe, 41 usługi artystów estradowych, 
organizowanie konkursów, produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, publikowanie książek, usługi orkiestry, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi studia nagrań, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów, wypożyczanie sprzętu 
audio, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja 
muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, udostępnianie filmów online nie do pobrania.

(210) 469624 (220) 2017 03 28
(731) WĘGRZyN-BOChEŃSKA IWONA, Warszawa
(540) RAjD KATyŃSKI KOChAM POLSKĘ I Ty jĄ KOChAj ! 

www.rajdkatynski.net

(531) 03.07.01, 09.01.10, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, nagrane programy kom-
puterowe, programy komputerowe do gier wideo i gier kom-
puterowych, kasety wideo z grami, programy komputerowe 
do celów edukacji, publikacje w formie elektronicznej, płyty 
i taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, płyty i taśmy dźwię-
kowe z nagraniami muzycznymi, symulatory do nauki jazdy, 
12 pojazdy lądowe, motocykle, bagażniki do pojazdów, przy-
czepy motocyklowe boczne, części i akcesoria do motocykli, 
kufry motocyklowe boczne i centralne, torby na motocykle, 
sakwy boczne motocyklowe, 14 odznaki, plakietki, brelocz-
ki, medale, medaliony, figurki (statuetki), 16 wydawnictwa, 
materiały drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje 
encyklopedyczne, czasopisma, książki, karty pocztowe, kar-
ty z życzeniami, karty muzyczne, koperty, papeteria, znacz-
ki pocztowe, albumy, fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, 
obrazy, reprodukcje graficzne, rysunki, drukowane emble-
maty, nalepki, naklejki, mapy, śpiewniki, ołówki, długopisy, 
pióra wieczne, notesy, zeszyty, zakładki do książek, wyroby 
z kartonu, 24 flagi, proporce, chorągiewki, sztandary, etykie-
ty z materiału, śpiwory, 25 odzież, odzież dla motocyklistów, 
nakrycia głowy, daszki do czapek, obuwie, buty motocyklo-
we, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, 35 prowa-
dzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepów detalicznych 
oraz Internetu (sklepy internetowe) takich towarów jak: kaski 
motocyklowe, nagrane programy komputerowe, programy 
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, kasety 
wideo z grami, programy komputerowe do celów edukacji, 
publikacje w formie elektronicznej, płyty i taśmy wideo z na-
graniami muzycznymi, płyty i taśmy dźwiękowe z nagrania-
mi muzycznymi, symulatory do nauki jazdy, pojazdy lądowe, 

motocykle, bagażniki do pojazdów, przyczepy motocyklowe 
boczne, części i akcesoria do motocykli, kufry motocyklo-
we boczne i centralne, torby na motocykle, sakwy boczne 
motocyklowe, odznaki, plakietki, breloczki, medale, meda-
liony, figurki (statuetki), wydawnictwa, materiały drukowane, 
publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, cza-
sopisma, książki, karty pocztowe, karty z życzeniami, karty 
muzyczne, koperty, papeteria, znaczki pocztowe, albumy, 
fotografie, kalendarze, plakaty, afisze, obrazy, reprodukcje 
graficzne, rysunki, drukowane emblematy, nalepki, naklejki, 
mapy, śpiewniki, ołówki, długopisy, pióra wieczne, notesy, 
zeszyty, zakładki do książek, wyroby z kartonu, flagi, pro-
porce, chorągiewki, sztandary, etykiety z materiału, śpiwo-
ry, odzież, odzież dla motocyklistów, nakrycia głowy, daszki 
do czapek, obuwie, buty motocyklowe, rękawice motocy-
klowe, kurtki motocyklowe, sprzęt turystyczny i biwakowy: 
kuchenki turystyczne, latarki, lodówki turystyczne, sztućce, 
karimaty, materace dmuchane, namioty, torby biwakowe, 
plecaki turystyczne, torby turystyczne, parasole, sakwy i sa-
kiewki do pakowania, torby na narzędzia, 36 zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie i pozyskiwanie funduszy 
na cele zagranicznej pomocy dobroczynnej - pomoc Pola-
kom na Wschodzie, pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia 
pamięci osób i miejsc pamięci narodowej, 41 organizowanie 
rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz 
mordu i pochówku patriotów polskich, edukacja w zakresie 
upowszechniania wiedzy historycznej mającej na celu pie-
lęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzację praw-
dy historycznej i postaw patriotycznych, organizowanie 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
organizowanie konferencji, konkursów, pokazów, semina-
riów związanych z upowszechnianiem wiedzy historycznej 
mającej na celu pielęgnowanie tradycji narodowych oraz 
popularyzację postaw patriotycznych, muzea, wystawy mu-
zealne, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury 
i archiwów dokumentacyjnych, publikacje multimedialne, 
publikacje czasopism internetowych, gry internetowe (nie 
do pobrania), usługi radia internetowego, usługi telewizji 
internetowej, przygotowywanie i realizacja programów ra-
diowych i telewizyjnych, nagrywanie i pokazywanie filmów, 
udostępnianie gier komputerowych przez globalną sieć  
i/lub Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line za po-
średnictwem Internetu, widowiska teatralne i widowiska mu-
zyczne, fotoreportaże.

(210) 469627 (220) 2017 03 28
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) PR

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż 



45 BIULETyN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2017

wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy – po-
przez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich arty-
kułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach następujących towarów: gotowane, konserwo-
wane, mrożone, wędzone, marynowane: ryby, owoce mo-
rza: skorupiaki, małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, go-
towe posiłki świeże i mrożone składające się głównie z mię-
sa, z ryb, z owoców morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, 
mleko, produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jaja 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce, warzywa, grzyby, orzechy, na-
siona roślin strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i de-
sery, sałatki mięsne i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, 
kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy 
i dodatki smakowe, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone 
produkty z ciasta, mrożone produkty z ryżem, dania gotowe 
i przekąski, pizze, desery i jogurty mrożone, napoje mrożo-
ne na bazie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, żywe 
owoce morza: skorupiaki, małże, głowonogi, żywe mięczaki, 
żywe ryby, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie uję-
te w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa, świeże 
orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasio-
na do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, naturalne ro-
śliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alko-
holowe, doradztwo i informacje na temat usług konsump-
cyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu 
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Inter-
netu, działania marketingowe, programy lojalnościowe dla 
klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach 
usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, 
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności handlowej i usługowej w sieci pod 
określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie 
zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, orga-
nizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą 
klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia z za-
kresu prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji 
i sprzedaży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakresie 
nagrań radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (stu-
dia nagrań), 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restau-
racje, bary, koktajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakre-
sie bankietów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi hote-
larskie, hotelowe usługi cateringowe.

(210) 469631 (220) 2017 03 28
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) PORT ROyAL fISh And OySTERS

(531) 03.07.07, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtownie, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż wysył-
kowa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - poprzez wy-
selekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich artykułów spo-
żywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach 
następujących towarów: gotowane, konserwowane, mrożo-
ne, wędzone, marynowane: ryby, owoce morza: skorupiaki, 
małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, dziczyzna, wyroby 
z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, gotowe posiłki świeże 
i mrożone składające się głównie z mięsa, z ryb, z owoców 
morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, mleko, produkty mlecz-
ne, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje 
i tłuszcze, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce, warzywa, grzyby, orzechy, nasiona roślin strączko-
wych, potrawy gotowe, przekąski i desery, sałatki mięsne 
i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, kawa, herbata, ka-
kao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, pieczywo, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, me-
lasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy i dodatki smakowe, lód, 
mrożone ciasta i ciastka, mrożone produkty z ciasta, mrożone 
produkty z ryżem, dania gotowe i przekąski, pizze, desery i jo-
gurty mrożone, napoje mrożone na bazie: kawy, czekolady, 
mleka, kakao, herbaty, żywe owoce morza: skorupiaki, mał-
że, głowonogi, żywe mięczaki, żywe ryby, ziarna i produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte w innych klasach: świeże 
owoce, świeże warzywa, świeże orzechy, świeże zioła, świeże 
grzyby, ziarna, pestki i nasiona do jedzenia w stanie nieprze-
tworzonym, naturalne rośliny i kwiaty, piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, napoje alkoholowe, doradztwo i informacje na te-
mat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami oraz 
cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami 
dokonywanymi przez Internet, organizowanie aukcji interne-
towych, usługi handlu online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za po-
średnictwem Internetu, działania marketingowe, programy 
lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościo-
wych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych dla 
stałych klientów, usługi franchisingowe związane z organizo-
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waniem i prowadzeniem działalności handlowej i usługowej 
w sieci pod określoną marką, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc 
w zakresie zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz 
osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu roz-
rywkę, zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa im-
prez, organizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane 
z obsługą klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, 
szkolenia personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia 
z zakresu prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produk-
cji i sprzedaży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakre-
sie nagrań radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (stu-
dia nagrań), 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje, 
bary, koktajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), przy-
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringowe w zakresie za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie bankietów, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, usługi hotelarskie, hotelowe 
usługi cateringowe.

(210) 469639 (220) 2017 03 29
(731) KŁyS IGOR GENESISART, Pabianice
(540) GENESISART
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama bane-
rowa, reklama i usługi reklamowe, 40 drukowanie, drukowa-
nie książek, drukowanie portretów, drukowanie fotograwiu-
ry, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie 
fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, 
drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie 
wklęsłe, wytrawianie fotograficzne druków, drukowanie fo-
tografii z nośników cyfrowych, drukowanie dokumentów 
z nośników cyfrowych, drukowanie wzorów dla osób trze-
cich, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie 
wzorów na dywanach, kolacjonowanie materiałów drukowa-
nych [oprawy introligatorskie], drukowanie cyfrowo przecho-
wywanych obrazów i zdjęć, drukowanie ozdobnych wzorów 
na opakowaniach prezentów, usługi w zakresie drukowania 
materiałów papierniczych, usługi cyfrowego drukowania 
książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi wy-
kańczania druków, drukowanie cyfrowe, usługi wykańcza-
nia druków [składanie], usługi wykańczania druków [cięcie], 
drukowanie przezroczy fotograficznych, usługi wykańczania 
druków [introligatorstwo], laminowanie, laminowanie metali, 
laminowanie płyt, laminowanie kart, laminowanie papieru, 
laminowanie drewna, laminowanie płytek metalowych, la-
minowanie tworzyw sztucznych, laminowanie substytutów 
drewna, laminowanie tafli szkła, laminowanie arkuszy z two-
rzyw sztucznych, drukowanie, na zamówienie, nazw firm 
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych 
i reklamowych, udzielanie informacji dotyczących usług dru-
karskich, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 
maszyn i urządzeń drukarskich.

(210) 469648 (220) 2017 03 29
(731) BIELENICA jOANNA, Augustów
(540) My Little Discovery

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier,karty, książki, podręczniki, katalogi, 
broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne 
i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i eduka-
cyjne zawarte w tej klasie, afisze, plakaty, fotografie, kalenda-
rze, notatniki, okładki, obwoluty, teczki i torby z papieru lub 
tworzyw sztucznych, nalepki, plansze, reprodukcje graficzne, 
41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośred-
nie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług 
w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania 
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, 
udostępnianie opracowanych i licencjonowanych progra-
mów nauczania w drodze franszyzy, usługi szkół językowych 
w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne 
i licencjonowane, w tym metodami bezpośrednimi, kore-
spondencyjnymi i elektronicznymi, kursy językowe z wyko-
rzystaniem technik relaksacyjnych, kursy języków obcych 
o różnych poziomach zaawansowania, w tym przygotowują-
ce do egzaminów w standardach międzynarodowych, szko-
lenia podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności 
pracy, kursy języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci or-
tografii, sprawnego czytania, skutecznego notowania, ćwi-
czenia pamięci i koncentracji, warsztaty dla rodziców małych 
dzieci i przyszłych rodziców oraz pedagogów i nauczycieli 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przygotowywanie 
oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez nagrywanie 
dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką cy-
frową, publikowanie książek i podręczników, usługi tłuma-
czenia, świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.

(210) 469658 (220) 2017 03 29
(731) EUROCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice
(540) EUROCOLOR Okno. Serce domu

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 okiennice okienne niemetalowe, ramy i profi-
le okienne niemetalowe, zespoły okienne, okna skrzynkowe, 
szkło okienne dla budownictwa, parapety niemetalowe, ża-
luzje okienne niemetalowe zewnętrzne, drzwi niemetalowe, 
37 usługi serwisowe w zakresie obmiarów dla potrzeb mon-
tażu stolarki okiennej i drzwiowej, usługi związane z monta-
żem, naprawami, konserwacją i renowacją stolarki okiennej 
i drzwiowej, usługi nadzoru nad montażem nowej stolarki 
budowlanej, świadczenie napraw pogwarancyjnych na wy-
roby stolarki budowlanej u klienta.

(210) 469663 (220) 2017 03 28
(731) MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) PORT ROyAL
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, 
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż 
wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - po-
przez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich arty-
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kułów spożywczych i przemysłowych tak, aby umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach następujących towarów: gotowane, konserwo-
wane, mrożone, wędzone, marynowane: ryby, owoce mo-
rza: skorupiaki, małże, głowonogi, mięczaki, mięso, drób, 
dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, go-
towe posiłki świeże i mrożone składające się głównie z mię-
sa, z ryb, z owoców morza, z mięczaków, z warzyw, jajek, 
mleko, produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jaja 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce, warzywa, grzyby, orzechy, na-
siona roślin strączkowych, potrawy gotowe, przekąski i de-
sery, sałatki mięsne i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, 
kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, pieczywo, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy 
i dodatki smakowe, lód, mrożone ciasta i ciastka, mrożone 
produkty z ciasta, mrożone produkty z ryżem, dania gotowe 
i przekąski, pizze, desery i jogurty mrożone, napoje mrożo-
ne na bazie: kawy, czekolady, mleka, kakao, herbaty, żywe 
owoce morza: skorupiaki, małże, głowonogi, żywe mięczaki, 
żywe ryby, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne nie uję-
te w innych klasach: świeże owoce, świeże warzywa, świeże 
orzechy, świeże zioła, świeże grzyby, ziarna, pestki i nasio-
na do jedzenia w stanie nieprzetworzonym, naturalne ro-
śliny i kwiaty, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alko-
holowe, doradztwo i informacje na temat usług konsump-
cyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach 
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez 
Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produk-
ty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Inter-
netu, działania marketingowe, programy lojalnościowe dla 
klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych w ramach 
usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, 
usługi franchisingowe związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności handlowej i usługowej w sieci pod 
określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie 
zawierania kontraktów franchisingowych na rzecz osób 
trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczącej franchisingu, 41 usługi mające na celu rozrywkę, 
zabawę lub rekreację, organizowanie i obsługa imprez, orga-
nizowanie przyjęć, edukacja i szkolenia związane z obsługą 
klienta, szkolenia handlowe, szkolenia biznesowe, szkolenia 
personelu, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia z za-
kresu prezentacji żywności, szkolenia w zakresie produkcji 
i sprzedaży, szkolenia w zakresie logistyki, usługi w zakresie 
nagrań radiowych, filmowych, wideo i telewizyjnych (stu-
dia nagrań), 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, kawiarnie, kafeterie (bufety), restau-
racje, bary, koktajlbary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), 
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie 
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakre-
sie bankietów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi hote-
larskie, hotelowe usługi cateringowe.

(210) 469681 (220) 2017 03 29
(731) AROMA DOROTA BIERNACKA MIROSŁAW BIERNACKI 

SPÓŁKA jAWNA, Wałcz

(540) Good herbs

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje 
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
napary ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 
napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku leczniczego, na-
poje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, 
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
ludzi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, 
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata 
do zaparzania, herbata mrożona, herbata w torebkach, her-
baty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe 
[napary], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mieszanki 
herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary zio-
łowe, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty her-
baty, zioła do celów spożywczych, zioła przetworzone, zioła 
suszone.

(210) 469694 (220) 2017 03 29
(731) P.P.h. ADAMEX j.KAROŃ, E.KASPRZyK, A.KASPRZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Częstochowa
(540) MOVO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, 
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, 
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręcz-
ne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, 
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka 
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w po-
jazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny za-
wieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym do wózków 
dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akceso-
ria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do po-
jazdów, siatki bagażowe do pojazdów w tym do wózków 
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce 
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane], 
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe 
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków 
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzie-
ci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych, 
35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów 
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ra-
diowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi au-
kcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, 
wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów 
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstruk-
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cyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowe-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(210) 469696 (220) 2017 03 29
(731) P.P.h. ADAMEX j.KAROŃ, E.KASPRZyK, A.KASPRZyK 

SPÓŁKA jAWNA, Częstochowa
(540) REGGIO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, 
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy, 
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręcz-
ne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy, 
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kół-
ka samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprę-
żyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym 
do wózków dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne ro-
werów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, ba-
gażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów w tym 
do wózków dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, 
pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy 
[dopasowane], pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe 
przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wózków dziecię-
cych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki 
do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, 
samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki 
dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, uprzęże 
bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże 
do wózków dziecięcych, 35 agencje importowo-eksporto-
we, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie 
w mediach produktów dla celów sprzedaży, reklama, re-
klama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi 
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy 
towarów, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż-
nych towarów, mianowicie, wózków, wózków dziecięcych, 
rowerów, fotelików i pasów bezpieczeństwa dla dzieci, ele-
mentów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wóz-
ków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni 
lub poprzez Internet.

(210) 469729 (220) 2017 03 30
(731) PLEWKA PATRyCjA, Warszawa
(540) rebeliampka
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, kasety magnetyczne z nagra-
niami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarza-
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty 
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, 
urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, 
prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kart-
ki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, 
materiały do nauczania, 41 edukacja, nauczanie, szkolenia, 
wykłady, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, organizowanie imprez, zjazdów, plebi-
scytów, konkursów, szkoleń w celach edukacyjnych, kultu-

ralnych, rozrywkowych i sportowych, badania, pokazy, testy 
edukacyjne, usługi publikacji, publikacje multimedialne, pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, wypożyczanie publikacji drukowanych, 
publikowanie informacji naukowych, książek edukacyjnych, 
publikowanie materiałów drukowanych, udostępnianie pu-
blikacji online, usługi wydawnicze.

(210) 469749 (220) 2017 03 30
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) OSIEDLE MIESZKANIOWE CyBERNETyKI 17

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały rekla-
mowe nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, 
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowa-
ne, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych 
nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem 
nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papiero-
we, terminarze, 19 ukończone budynki z materiałów nieme-
talowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci 
on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: 
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania 
nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finanso-
wych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania 
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miej-
scami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlo-
wymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projek-
towania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji 
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
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wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, 39 usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni 
i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi 
w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa 
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, 
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania 
kosztorysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie 
budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie ar-
chitektury i technologii, usługi projektowania wystroju i de-
koracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, 
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwy-
konawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inży-
nieryjnych, badań technicznych, doradztwa budowlanego 
i w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycz-
nego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywa-
nia projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 
44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielę-
gnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(210) 469836 (220) 2017 03 31
(731) MIChORCZyK ARTUR, Marcinkowice
(540) ChEMTEX fACTORy SERVICE Ankofos PREPARAT 

fOSfORANUjĄCO-ODTŁUSZCZAjĄCy W POSTACI 
PROSZKU WWW.ChEMTEX.COM.PL

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.22, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.06, 26.11.08, 29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 1 środki chemiczne odtłuszczające do stosowa-
nia w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia 
czyszczące, płyny odtłuszczające stosowane w procesach 
produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów go-
spodarstwa domowego], chemiczne środki odtłuszczające 
o stosowania w procesach produkcyjnych, chemiczne pły-
ny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyj-
nych, środki do fosforanowania, niejonowe mieszaniny de-
tergentowe do użytku w procesach przemysłowych, środki 
powierzchniowo czynne niejonowe do użytku w produk-
cji, 37 oczyszczanie strumieniowo - ścierne powierzchni, 
oczyszczanie strumieniowo - ścierne powierzchni metalo-
wych, podwodne oczyszczanie strumieniowo - ciśnieniowe 
powierzchni metalowych, podwodne oczyszczanie strumie-
niowo - ścierne powierzchni metalowych, podwodne oczysz-
czanie strumieniowo - ścierne powierzchni niemetalowych.

(210) 469879 (220) 2017 04 03
(731) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) U1 UONE

(531) 02.01.02, 02.01.16, 02.01.20, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.21, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty spor-
towe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, 
chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], 
czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, 
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, 
dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], 
fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], 
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, 
gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, 
półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki 
dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], 
karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, ki-
mona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, 
kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony pianko-
we dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiu-
my kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, 
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majt-
ki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], 
mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia 
głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia gło-
wy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki 
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, 
obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, 
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla 
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież 
papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewa-
cze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia 
metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, panto-
fle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obu-
wia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wy-
szczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, 
pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płasz-
cze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, 
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], 
podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, 
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, raj-
stopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, 
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, 
stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje prze-
ciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 
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swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, 
szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy do spodni pod stopy, 
togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filco-
we], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wy-
roby pończosznicze, 28 amunicja do broni paintballowej [arty-
kuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier 
hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier 
wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, 
bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki 
[zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bo-
dyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły spor-
towe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, 
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi 
łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływa-
nia, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki 
dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, 
dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany maskują-
ce [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do za-
bawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier prze-
nośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry 
polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grze-
chotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, 
hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania 
piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdosko-
py, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe 
[zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, 
karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do sno-
okera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [kon-
strukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, 
konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, 
końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, krawędzie nart, 
kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, 
kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, 
łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, 
maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, masz-
ty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządze-
nia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty ski-
boardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra-
niacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe  
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachin-
ko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, pa-
pierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływa-
nia, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], 
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i za-
baw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki 
z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneuma-
tyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki 
specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, 
proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrzą-
dy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], 
przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice ba-
seballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akce-
soria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, 
rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych 
rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [za-
bawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, 
strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sporto-
we], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra 

focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingowych, 
spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, 
stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, sto-
jaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamia-
ne monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do te-
nisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe 
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, sza-
chownice, szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty 
wędkarskie, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, 
podarki na przyjęcia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, 
tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, 
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby 
na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły spor-
towe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak 
[gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, 
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż 
wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek 
magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, 
urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia 
pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt 
do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołów-
stwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania 
do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki 
dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryj-
nych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [za-
bawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier 
hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali.

(210) 469885 (220) 2017 04 04
(731) WILCZyŃSKI jAKUB h & h ENTERTAINMENT, Poznań
(540) hAh Art & Music Club
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą dyskotek, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, 
wypożyczanie filmów kinowych, usługi w zakresie wykony-
wania fotografii i fotoreportaży, prowadzenie salonów gier, 
usługi świadczone on-line w zakresie gier, gry hazardowe, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekre-
acji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi 
w zakresie prowadzenia kasyn, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawianie kondy-
cji], usługi w zakresie kompozycji muzycznych, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], or-
ganizowanie konkursów piękności, kształcenie praktyczne 
[pokazy], usługi związane z kulturą fizyczną, organizowa-
nie loterii, prowadzenie lunaparków, usługi montażu taśm 
wideo, usługi związane z muzeami [wystawy], wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo [filmowanie], prowadzenie klubów nocnych, usługi 
w zakresie organizacji obozów wakacyjnych [rozrywka], 
obsługa sal kinowych, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli 
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, usługi w zakresie organizacji występów orkie-
stry, prowadzenie parków rozrywki, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, pozowanie dla artystów, 
kształcenie poprzez organizowanie praktyk [pokazy], pro-
ducenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych 
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niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, planowanie przyjęć [rozrywka], 
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], prowadzenie radiowych programów rozryw-
kowych, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja 
miejsc na spektakle, usługi w zakresie rozrywki, informacja 
o rozrywce, organizacja widowisk, użytkowanie sal kino-
wych, usługi w zakresie użytkowania sal koncertowych, 
wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów [np. 
do filmów w wersji oryginalnej], organizowanie sprawdzia-
nów edukacyjnych, wynajmowanie stadionów, usługi w za-
kresie studiów nagrań oraz studiów filmowych, montaż 
taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, wypoży-
czanie taśm wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, telewizyjne 
programy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i urządzeń 
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi dys-
trybucji biletów [rozrywka], usługi komponowania układu 
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, 
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania za-
wodowego, usługi reporterskie, usługi trenerskie, usługi 
związane z organizacją obozów wakacyjnych w zakresie 
rozrywki, informacje o wypoczynku, wypożyczanie apa-
ratów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie apa-
ratów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypo-
życzanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, 
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypo-
życzanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wy-
jątkiem pojazdów], wypożyczanie zabawek, organizacja 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczel-
nie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia].

(210) 469889 (220) 2017 04 03
(731) MARCINKOWSKI PAWEŁ fIT fUN, Radzyń Podlaski
(540) fity

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 ręczniki, 25 odzież, odzież sportowa, stroje 
sportowe, nakrycia głowy, szlafroki, 41 usługi fitness klu-
bów, prowadzenie zajęć fitness, usługi sportowe w zakre-
sie fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności 
fizycznej, usługi siłowni, zajęcia sportowe, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi eduka-
cyjne i instruktażowe w zakresie sportu, sprawności fizycz-
nej, ćwiczeń fizycznych, fitnessu, zajęć sportowych, siłowni 
i klubów zdrowia, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, usługi edukacyjne w zakresie sportu, sprawności 
fizycznej i ćwiczeń fizycznych, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, fitnessu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, fit-
nessu, 44 usługi doradcze w zakresie dietetyki i odżywiania, 
usługi w zakresie masażu.

(210) 469899 (220) 2017 04 03
(731) POWSZEChNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI 

SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) PKO Program finansowania Tuczu
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostę-
pem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko-
wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji 
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi 
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, 
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart 
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, 
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami 
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputero-
we, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi do-
radztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów 
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania 
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie poży-
czek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi 
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, 
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz 
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, 
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie fundu-
szami, tworzenie programów oszczędzania, usługi admini-
strowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja 
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradz-
two ubezpieczeniowe, leasing, faktoring, usługi deweloper-
skie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie 
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nierucho-
mego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, 
wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczegól-
ności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi 
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi 
nabywania wierzytelności, doładowywania telefonów przez 
Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytal-
nych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, 
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót pa-
pierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, 
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, 
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz 
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji do-
tyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, 
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skompute-
ryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, 
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowa-
nie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, 
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkolenio-
we, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 469904 (220) 2017 04 03
(731) POLMOS jÓZEfÓW PRODUKCjA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREZyDENT
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 469985 (220) 2017 04 04
(731) BASf Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, Ch
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(540) NAVARy
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469988 (220) 2017 04 04
(731) BASf Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, Ch
(540) MIVyTO
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469990 (220) 2017 04 04
(731) BASf Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, Ch
(540) MyRESA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469991 (220) 2017 04 04
(731) BASf Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, Ch
(540) LENTyMA
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 469994 (220) 2017 04 04
(731) fUNDACjA EUROPEjSKI fUNDUSZ ROZWOjU WSI 

POLSKIEj-COUNTERPART fUND, Warszawa
(540) MROW MONITORING ROZWOjU OBSZARÓW 

WIEjSKICh

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.03
(510), (511) 9 informacje i dane zapisane w postaci elektro-
nicznej, pliki i publikacje w postaci elektronicznej, w tym: tek-
sty, obrazy i prezentacje multimedialne, publikacje naukowe, 
raporty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, pod-
ręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, 
ulotki, wizytówki, materiały promocyjne, katalogi, kalenda-
rze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afisze, plaka-
ty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zapro-
szenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany, rysunki 
i fotografie, elektroniczne, cyfrowe i magnetyczne nośniki 
danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty 
pamięci i dyski zewnętrzne, aparatura i urządzenia do ba-
dań naukowych i statystycznych, przyrządy do wykrywania 
i monitorowania obiektów, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, przewodowe i bezprzewodowe 
urządzenia i przyrządy elektroniczne służące do odbiera-
nia, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, 
przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, 
dźwięków i obrazów, części i akcesoria do wymienionych 
wyżej towarów, zawarte w tej klasie, w tym baterie, pokry-
wy przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki 
ładujące, zestawy samochodowe i słuchawkowe, słuchawki, 
mikrofony, przejściówki, stojaki biurkowe, podstawki doku-
jące, klawiatury, kable do podłączenia do komputera, etui, 
torby, pokrowce i futerały, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie umożliwiające komunikację za pośrednic-
twem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych 
oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy 
różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania i odbierania, nagrywania, za-
pisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania 
i odtwarzania informacji, danych, dźwięków i obrazów, opro-
gramowania komputerowego oraz plików i publikacji w po-
staci elektronicznej, oprogramowanie umożliwiające połą-
czenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, 
16 informacje i dane zapisane na nośnikach papierowych, 
w tym: teksty, obrazy, publikacje, w tym publikacje nauko-
we, raporty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, 
podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, bro-
szury, ulotki, wizytówki, materiały promocyjne, katalogi, ka-
lendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afisze, 
plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia 
i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i pla-
ny, rysunki i fotografie, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
w tym usługi świadczone za pośrednictwem internetu, sie-
ci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci 
umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządze-
niami elektronicznymi, usługi edytorskie i wydawnicze, usłu-
gi polegające na publikowaniu tekstów innych, niż teksty 
reklamowe, usługi związane z organizacją i prowadzeniem 
imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym i rozrywko-
wym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, 
prezentacji, loterii i konkursów o charakterze o charakterze 
edukacyjnym, naukowym i rozrywkowym, usługi w zakresie 
organizacji wystaw o charakterze edukacyjnym i naukowym, 
usługi w zakresie rezerwacji miejsc na imprezy o charakterze 
edukacyjnym, naukowym i rozrywkowym, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia edukacyjnych pracowni specja-
listycznych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, 
usługi w zakresie prowadzenia warsztatów, szkoleń i kur-
sów, w tym również kursów korespondencyjnych, usługi 
w zakresie nagrywania filmów instruktażowych i szkolenio-
wych, usługi w zakresie wypożyczania książek, czasopism 
i innych publikacji na nośnikach papierowych i elektronicz-
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nych, usługi w zakresie wypożyczania nośników z nagrania-
mi dźwiękowymi i filmami, w tym filmami instruktażowymi 
i szkoleniowymi, usługi informacyjne i doradcze w odnie-
sieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 bada-
nia naukowe, w tym badania w zakresie rozwoju poziomu, 
struktury i dynamiki rozwoju obszarów wiejskich, badania 
statystycznie, badania demograficzne, badania ekonomicz-
ne i badania w dziedzinie ochrony środowiska, usługi w za-
kresie testów i ankiet prowadzonych na potrzeby badań 
naukowych, usługi w zakresie prowadzenia analizy danych 
i sporządzania diagnoz społeczno-gospodarczych, usługi 
w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami danych 
zgromadzonymi na serwerach i nośnikach danych, usługi in-
formacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymie-
nionych wyżej usług.

(210) 470003 (220) 2017 04 05
(731) LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) QKing PANUjE NAD SMAKIEM

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 groch konserwowy, grzyby konserwowane, 
konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, 
korniszony, mięso konserwowane, mrożone owoce, oliwki 
konserwowane, owoce konserwowane, owoce konserwo-
wane w alkoholu, owoce smażone, owoce smażone w cu-
krze, owoce w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, 
skórki owoców, skórki owoców cytrusowych, suszone owo-
ce, daktyle, pestki słonecznika, rodzynki, soja konserwowana 
spożywcza, pędy bambusa konserwowane, oleje jadalne, 
olej kukurydziany, olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej 
rzepakowy, olej z oliwek, batony na bazie orzechów i nasion, 
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spo-
żywcze na bazie orzechów, dżemy, fasola, fasolka konserwo-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, imbir kandyzowany, kandyzowane przekąski owocowe, 
kandyzowane owoce, karczochy konserwowe, kokos prze-
tworzony, konserwowe owoce morza, konserwy, marynaty, 
kukurydza słodka konserwowana, marmolady owocowe, 
marynowana ostra papryka, marynowane papryczki jalape-
no, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, 
mleko kokosowe do celów kulinarnych, olej arachidowy 
do celów spożywczych, olej i tłuszcz kokosowy do celów 
spożywczych, olej kokosowy, olej sojowy, olej z oliwek jadal-
ny, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, oliwki konserwowe, papry-
ka marynowana, pasta czosnkowa, pasta z bakłażana, pasta 
z cukinii, pasta z karczochów, pasta z oliwek, pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, pomidory konserwowe, pomidory, 
przetworzone, pomidory obrane ze skóry, ryby w puszkach, 
warzywa w puszkach, warzywa konserwowane, 30 kapary, 
keczup (sos), kukurydza mielona, kukurydza prażona, kuku-
rydza prażona i popękana (pop-corn), mąka kukurydziana, 
płatki kukurydziane, ziarna kukurydziane, batoniki, batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki zawie-
rające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wy-
roby cukiernicze), batony zbożowe i energetyczne, przeciery 
warzywne (sosy).

(210) 470007 (220) 2017 04 05
(731) ChOVANEC ANDREj, Grybów
(540) PILSVAR
(510), (511) 32 piwo.

(210) 470008 (220) 2017 04 05
(731) PLAy 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) NIC NIE PRZEPADA
(510), (511) 9 karty telefoniczne, kodowane przedpłacone 
karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty kredytowe, 
przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie 
(karty pre-paid), sprzęt i oprogramowanie komputerowe 
do ułatwiania transakcji płatniczych za pomocą środków 
elektronicznych, telekomunikacyjnych, nagrane oprogramo-
wanie komputerowe przeznaczone do systemów płatności 
i transferu środków pieniężnych, oprogramowanie elektro-
niczne i telekomunikacyjne służące do aktywacji telekomuni-
kacyjnych usług przedpłaconych, telefoniczny zestaw starto-
wy służący do aktywacji telekomunikacyjnych usług 
przedpłaconych, nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, te-
lewizji rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym 
telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, nagrane programy 
telewizyjne, nagrane audycje radiowe, aplikacje mobilne 
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer-to-
peer (P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację interne-
towych przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożli-
wiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne 
umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za po-
średnictwem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, 
karty debetowe, karty płatnicze, karty identyfikacyjne, kodo-
wane karty płatnicze, karty kodowane magnetycznie, karty 
zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki 
danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankoma-
ty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, opro-
gramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płat-
niczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogra-
mowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie 
do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe 
do pobrania, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórko-
wej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządze-
nia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefo-
nii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania 
dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z kompute-
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramo-
wanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym 
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne no-
śniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, 
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audio-
wizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy 
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz-
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisy-
wania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycz-
na i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmac-
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niania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyj-
ne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowa-
nym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru tele-
wizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktyw-
ną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apara-
turowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwię-
ku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca 
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - 
osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożli-
wiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, pro-
gramy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, ante-
ny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domo-
wego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia 
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią-
żek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urzą-
dzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sygna-
łów elektronicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, 
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowania 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyj-
nych, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie 
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych 
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, opro-
gramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendo-
wania treści multimedialnych, oprogramowanie komputero-
we, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji 
mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści au-
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Interne-
tu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie mediów, cyfro-
wych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt 
wideo high-definition, telewizory, dekodery, 35 reklama, or-
ganizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, pro-
mocja i reklama w dziedzinie usług telekomunikacyjnych  
i/lub przedpłaconych usług telekomunikacyjnych, organiza-
cja, prowadzenie i zarządzanie przedpłaconymi usługami te-
lekomunikacyjnymi z myślą o abonentach, lojalnych klientach 
(usługi lojalnościowe), organizacja, prowadzenie i nadzór nad 
motywacyjnymi programami sprzedaży i promocji, usługi ba-
dań, zarządzania, administracji, wsparcia i informacyjne w dzie-
dzinach usług telekomunikacyjnych i/lub przedpłaconych 
usług telekomunikacyjnych, badania marketingowe, opinii 
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i udostępniania próbek reklamowych, rów-
nież za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, 
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In-
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone 
w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie 
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz 

sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty tele-
foniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefo-
niczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, prze-
kazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urzą-
dzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetla-
jącym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio 
i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do tele-
fonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy 
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki 
na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, pu-
blikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, nagrane progra-
my telewizyjne, nagrane audycje radiowe, nagrania dźwięku, 
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urzą-
dzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania 
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne 
i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, ze-
stawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną prze-
glądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i ob-
razu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór 
zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobi-
sty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiają-
ce użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po-
średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny ra-
diowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, ka-
mery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, 
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au-
dio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamin-
gu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, systemy 
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu 
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cy-
frowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy-
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia 
oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumienio-
wego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, 
a mianowicie mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych reje-
stratorów wideo, DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, 
dekodery, nadajniki i odbiorniki telewizji mobilnej, telewizji 
rozsiewczej naziemnej, telewizji internetowej, w tym telewizji 
naziemnej, satelitarnej, kablowej, pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 usługi kredytowe, 
debetowe, w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi finansowe świadczone za pośrednictwem komputera, 
urządzeń telefonicznych lub telekomunikacyjnych, Internetu 
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lub innej sieci elektronicznej, przetwarzanie płatności elektro-
nicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart 
telefonicznych, kodowanych magnetycznie (kart pre-paid), 
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi 
finansowe, w tym oferowanie możliwości płatności za po-
średnictwem przedpłaconych kart telefonicznych, usługi 
płatności między użytkownikami telefonów, analizy finanso-
we, administrowanie finansami, bankowość on-line, doradz-
two w sprawach finansowych, przetwarzanie płatności doko-
nanych za pomocą przedpłaconych kart telefonicznych, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debe-
towych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą 
kart kredytowych, usługi realizacji przekazów pieniężnych 
tzw. peer-to-peer (P2P), usługi realizacji internetowych prze-
kazów pieniężnych, usługi realizacji płatności mobilnych, 
usługi realizacji mikropłatności oraz płatności za pośrednic-
twem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pienięż-
nych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi zarządzania finansami, 
telefoniczne usługi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, 
usługi bankowości internetowej, informacja o ww. usługach, 
w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi telefonii i teleko-
munikacji komórkowej (przedpłaconej i/ lub opłaconej), usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przed-
płaconych kart telefonicznych, usługi doładowania konta 
telefonicznego w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, 
usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, 
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonar-
nej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, 
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi 
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obra-
zu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci teleko-
munikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi po-
bierania wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach teleko-
munikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompute-
rów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy po-
mocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypo-
życzanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu 
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar-
nej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pa-
kietów informacji, usługi rozpowszechniania programów te-
lewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwię-
ku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitar-
nego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi 
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru 
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru 

i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodo-
wania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści in-
formacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informa-
cji 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 telekomunikacyjne przeznaczone 
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo-
średnią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie 
bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w za-
kresie nadawania programów telewizyjnych świadczone onli-
ne z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, 
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zaso-
bów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci inter-
netowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przeka-
zu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, 
usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomo-
cą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, ka-
blowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizual-
nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wi-
deo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, 
obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści 
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi trans-
misji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze doty-
czące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania 
za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi informa-
cyjne dotyczące filmów i programów telewizyjnych, udo-
stępnianie programów telewizyjnych i filmów nie do pobra-
nia, edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów 
kinowych, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie 
filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone on-line, 
gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, tłumaczenia języka migowego, usługi zwią-
zane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypoży-
czanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, 
realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc 
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, 
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wy-
stawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporzą-
dzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tek-
stów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, 
tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowa-
nia układu graficznego publikacji, inne niż do celów rekla-
mowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi 
tłumaczy, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe 
i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyj-
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nych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organiza-
cji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edu-
kacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi 
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwię-
ku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe 
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, 
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usłu-
gi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych 
i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczą-
cych filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie stro-
ny internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści 
multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje 
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multi-
medialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multime-
dialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowa-
nych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
loterii, prowadzenie loterii, organizowanie gier i konkursów, 
prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci 
konkursów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, orga-
nizowanie konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, 
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, instruktaż obsługi urządzeń 
i przyrządów elektronicznych, 42 udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
usługi wideo na żądanie, usługi informacyjne dotyczące fil-
mów i programów telewizyjnych, udostępnianie programów 
telewizyjnych i filmów nie do pobrania, edukacja, informacje 
o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, telewizyjne pro-
gramy rozrywkowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotogra-
fie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, tłumacze-
nia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organi-
zowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, 
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie 
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, 
usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, 
informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, 
sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wysta-
wianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów 
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów 
inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji bi-
letów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, 
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, 
usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, usłu-
gi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewi-

zyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, 
Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji 
interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, 
odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o roz-
rywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach 
sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra-
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i na-
stępnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, 
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki,  
video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron 
WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagra-
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmo-
wych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyj-
nej produkcji telewizyjnej i filmowej, udostępnianie filmów, 
programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz 
rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyj-
nych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy 
telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, 
przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyj-
nych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań 
wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, 
recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie roz-
rywki, organizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowa-
nie gier i konkursów, prowadzenie gier i konkursów, usługi 
rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe zwią-
zane z konkursami, organizowanie konkursów w dziedzinie 
rozrywki przez telefon, usługi w zakresie gier elektronicznych 
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, in-
struktaż obsługi urządzeń i przyrządów elektronicznych.

(210) 470248 (220) 2017 04 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) Pregna PREMIUM
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 470265 (220) 2017 04 10
(731) SBL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław

(540) SBL PROjECT MANAGEMENT

(531) 25.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, 37 budowa i naprawa magazynów, 
budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, czysz-
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 
od zewnątrz, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, 
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malowanie, montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, mon-
taż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowla-
ny, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, usługi 
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrau-
liczne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowla-
nego, 42 badania i pomiary techniczne, doradztwo inżynier-
skie, ekspertyzy, projektowanie budowlane, projektowanie 
dekoracji wnętrz projektowanie techniczne, projektowanie 
wielobranżowe, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne.

(210) 470290 (220) 2017 04 10
(731) ShEALTh SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) heartBeat

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycz-
nych, elektrokardiografy (EKG), elektrokardiografy do ce-
lów weterynaryjnych, analizatory do użytku medycznego, 
44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, 
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, 
wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie 
zdrowia.

(210) 470299 (220) 2017 04 10
(731) MIChALEC-RUSEK AGNIESZKA, Węgrzce Wielkie
(540) SMOGSTOP

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, 
probiotyki (suplementy), odżywcze suplementy diety, mi-
neralne suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, 9 maski przeciwpyłowe, maski ochron-
ne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony 
układu oddechowego, 11 oczyszczacze powietrza, domowe 
oczyszczacze powietrza, filtry do masek przeciwpyłowych, 
filtry do masek ochronnych, filtry do oczyszczaczy powie-
trza, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za po-
średnictwem Internetu suplementów diety i preparatów 
dietetycznych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz 
za pośrednictwem Internetu masek przeciwpyłowych, ma-
sek ochronnych oraz filtrów do masek ochronnych, usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem In-
ternetu oczyszczaczy powietrza oraz filtrów do oczyszcza-
czy powietrza, pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-
tów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie 
prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie pre-
zentacji do celów działalności gospodarczej, administrowa-
nie dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-

ści gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja 
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring 
promocyjny, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie 
dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej.

(210) 470303 (220) 2017 04 10
(731) Trimb healthcare AB, Sztokholm, SE
(540) VENO REPAIR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, lotiony, 5 produkty 
medyczne do stosowania na ciężkie, opuchnięte nogi i ży-
laki, taśmy na żylaki, oleje lecznicze, kremy lecznicze, suple-
menty diety.

(210) 470321 (220) 2017 04 11
(731) KAMIŃSKI ANDRZEj P.P.h.U. EL-TEM, Rybnik
(540) fastiGROOM

(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 brzeszczoty stosowane w ręcznych przyrzą-
dach do wyczesywania podszerstka zwierząt, maszynki 
do strzyżenia zwierząt, nożyczki i maszynki do golenia dla 
zwierząt, grzebienie, zgrzebła, 21 szczotki i grzebienie do pie-
lęgnacji zwierząt.

(210) 470323 (220) 2017 04 11
(731) jAGODZIŃSKI CEZARy PPhU CERBER, Łowicz
(540) SOCKS BOX

(531) 26.02.01, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież dziana, skarpety, pończochy, rajtuzy, 
rajstopy.

(210) 470326 (220) 2017 04 11
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(540) GUCIO
(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.
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(210) 470328 (220) 2017 04 11
(731) LESZCZyŃSKI RAfAŁ MAXIMO, Wieruszów
(540) Pupillo.pl zadbaj o swojego pupila

(531) 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 kuwety dla zwierząt domowych, klatki dla 
ptaków, akwaria, 31 karma dla zwierząt, 35 pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych w zakresie: kuwety dla 
zwierząt domowych, klatki dla ptaków, akwaria, karma dla 
zwierząt, odżywki dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, środki 
pielęgnacyjne dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, sprzęt zoo-
logiczny, usługi sprzedaży artykułów dla zwierząt.

(210) 470360 (220) 2017 04 11
(731) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Kraków

(540) O nowa ortopedia

(531) 24.13.22, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i in-
nych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających za-
stosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz 
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznic-
twie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitar-
ny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, 
pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadko-
wych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojo-
wych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdro-
wotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy 
lub zachowania zdrowia, badania, badania USG, pracownie 
ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka 
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, reha-
bilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, 
kliniki medyczne, lecznice- prywatne kliniki, opieka pielę-
gniarska medyczna, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.

(210) 470361 (220) 2017 04 11
(731) DELTA SPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Kraków

(540) D szpital Dworska

(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21, 27.05.12
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i in-
nych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających za-
stosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz 
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznic-
twie i szpitalnictwie, 39 usługi transportu, transport sanitar-
ny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, 
pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadko-
wych, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojo-
wych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świadczeń zdro-
wotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy 
lub zachowania, zdrowia, badania, badania USG, pracownie 
ultrasonograficzna, porady lekarskie, diagnostyka, analityka 
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, reha-
bilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, 
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów reha-
bilitacji zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki, zdrowotnej, 
kliniki medyczne, lecznice- prywatne kliniki, opieka pielę-
gniarska medyczna, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.

(210) 470372 (220) 2017 04 11
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) endorfinium
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla 
zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, 
preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej on-
dulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony, suche 
szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do wło-
sów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, po-
mady do celów kosmetycznych, ołówki, kredki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia 
zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, 
mydła przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piż-
mo- perfumeria, olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda 
kolońska, środki do czyszczenia zębów antyperspiranty, środ-
ki przeciwpotne, balsamy inne niż do celów medycznych, 
barwniki, środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku 
domowego do prania, bazy do perfum kwiatowych, saszet-
ki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust farby do brody, 
ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depila-
cji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła, drewno zapachowe, 
preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty 
do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal- apretu-
ra, krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środ-
ki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztucz-
ne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko 
oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust 
w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryj-
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nych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny 
po goleniu, potpourri jako mieszanki zapachowe, preparaty 
do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, prepara-
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, 
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosme-
tycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosme-
tyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybiela-
cze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, żele do masażu 
inne niż do celów medycznych.

(210) 470391 (220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EyEWEAR, Ząbki
(540) francis Gattél
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, oku-
lary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów 
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria 
do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, 
etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, 
przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych i po-
znawczych, urządzenia i przyrządy do astronomii, teleskopy, 
lunety, lunety celownicze do broni palnej, mikroskopy, szkła 
powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, 
futerały na urządzenia optyczne, soczewki optyczne, so-
czewki antyrefleksyjne.

(210) 470427 (220) 2017 04 12
(731) ROS - Retail Outlet Shopping Gmbh, Parndorf, AT
(540) do designer outlet Warszawa

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do opty-
malizacji organizacji i zarządzania w zakresie centrów han-
dlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów, centrów han-
dlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, 
mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing, 
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usłu-
gi pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizo-
wanie i organizacja imprez reklamowych, planowanie (po-
moc) przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów 
handlu detalicznego i centrów handlowych i kompleksów 
handlowych, sporządzanie analiz rynkowych dla handlu 
detalicznego, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie 
sprzedaży detalicznej i dystrybucji produktów, publikowa-
nie tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) i doradz-
two w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie 
sklepów handlu detalicznego i przedsiębiorstw handlo-
wych, centrów i kompleksów handlowych, usługi badawcze 
i fidelizacji klienta poprzez reklamę drogą pocztową (ma-
iling), usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 

reklamowych, organizacja, przeprowadzanie i nadzorowa-
nie sprzedaży i programów wspierających sprzedaż, miano-
wicie planowanie i przeprowadzanie działań reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organi-
zowanie pokazów mody do celów reklamowych i do celów 
promocji sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także 
w postaci elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy 
radiowe, dekoracja wystaw sklepowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, redagowanie tekstów reklamo-
wych, promocja punktów sklepowych, centrów i pasaży 
handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
pożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespon-
dencyjna, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama pocz-
towa, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie 
w zakresie zamówień, zarządzanie działalnością gospodar-
czą punktów sprzedaży i centrów handlowych, prezentacja 
towarów i usług, pokazy towarów do celów promocyjnych, 
pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ra-
mach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów 
handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem In-
ternetu, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży towarów 
w sklepach, centrach handlowych i pasażach handlowych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i ak-
cesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie tek-
styliów domowych, łazienkowych i pościelowych i bielizny 
pościelowej, usługi handlu detalicznego w zakresie toreb, 
torebek, portmonetek i odzieży skórzanej oraz rękawiczek 
skórzanych, usługi handlu detalicznego w zakresie biżuterii, 
sztucznej biżuterii i zegarków, usługi handlu detalicznego 
w zakresie artykułów sportowych i artykułów dla sportow-
ców, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów 
drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie mebli, oświetlenia i przedmiotów wyposażenia 
wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakresie przyborów 
kuchennych i wyrobów porcelanowych, wyrobów szkla-
nych, sztućców, garnków i patelni, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie okularów, okularów przeciwsłonecznych i wy-
robów optycznych, usługi handlu detalicznego w zakresie 
odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla niemowląt, ma-
łych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków sportowych, 
krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików 
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, ar-
tykułów higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żyw-
ności dla niemowląt i małych dzieci i urządzeń do monito-
rowania niemowląt, usługi handlu detalicznego w zakresie 
towarów kempingowych i do użytku na świeżym powie-
trzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych i handlowych 
dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, podnajem 
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie i dzierżawa lokali 
handlowych i sklepów, rozwijanie finansowe projektów w za-
kresie nieruchomości, usługi podmiotów odpowiedzialnych 
za budowę poprzez przygotowanie budowy pod względem 
finansowym, administrowanie domami czynszowymi, agen-
cje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje 
kapitałowe, zarządzanie finansami, emisja bonów wartościo-
wych, emisja bonów upominkowych i zakupowych, 41 usłu-
gi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, planowanie, 
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, sporto-
wych i rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo, orga-
nizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień 
rozrywkowych i konkursów.

(210) 470452 (220) 2017 04 13
(731) fUNDACjA EDUKACjI I SZTUKI fILMOWEj MACIEjA 

ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA LINDy 
LATERNA MAGICA, Warszawa
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(540) Game jam Awards
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konkursów 
w dziedzinie gier wideo, organizowanie i prowadzenie im-
prez o charakterze edukacyjnym z wyłączeniem targów, or-
ganizowanie i prowadzenie imprez o charakterze rozrywko-
wym z wyłączeniem targów.

(210) 470454 (220) 2017 04 13
(731) ŁUSZCZyŃSKI ROMAN, Częstochowa
(540) DecorVent

(531) 25.01.25, 25.12.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 belki stropowe metalowe, bramy metalowe, 
dachówki metalowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, 
konstrukcje metalowe, kratki metalowe ochronne, kratow-
nice metalowe, ograniczniki metalowe do bram, ogrodze-
nia metalowe, okiennice metalowe, okna metalowe, okucia 
do drzwi i okien metalowe, przewody metalowe do instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rolety zewnętrzne metalo-
we, rynny metalowe, słupy metalowe, pokrycia metalowe 
ścian, 11 aparatura i urządzenia chłodnicze, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia, części instalacji do nawiewu dmu-
chaw, elementy grzejne, elektryczne lampy, filtry powietrza 
do klimatyzacji, grille, grzejniki, instalacje klimatyzacyjne, ka-
loryfery, kanały kominowe do kotłów grzewczych, instalacje 
do kąpieli, kolektory słoneczne, kominki, lampiony, nawilża-
cze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze 
wody, pompy cieplne, instalacje, aparatura i urządzenia 
do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące do oczysz-
czania powietrza lub wody, wyciągi wentylacyjne, 37 prowa-
dzenie usług w zakresie: budowa i naprawa magazynów, 
czyszczenie i naprawa kotłów, instalowanie drzwi i okien, 
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolo-
wanie budynków, montaż i naprawy instalacji grzewczych, 
montaż urządzeń kuchennych, obsługa pojazdów, rozbiórka 
budynków.

(210) 470456 (220) 2017 04 13
(731) PRO ACTA ŁUKANOWSKI I WSPÓLNICy 

SPÓŁKA jAWNA, Warszawa
(540) PROACTA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne no-
śniki danych, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt 
komputerowy, komputery, w tym komputery przenośne, 
programy komputerowe, w tym programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], programy komputero-
we nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, 
oprogramowanie gier, biochipy, chipy, chipy z kodem DNA, 
42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, w tym aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmu-
ra obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron inter-
netowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 

danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych inna niż konwersja fi-
zyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 470457 (220) 2017 04 13
(731) NORD fARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nordfarm

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy diety.

(210) 470466 (220) 2017 04 13
(731) PELC KRySTyNA, Przeworsk
(540) margopack

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, szczelne opakowania 
z tektury, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, 
nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, ma-
teriały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru 
używane jako opakowania, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa 
i internetowa opakowań kartonowych, szczelnych opako-
wań z tektury, opakowań na żywność, opakowań na pre-
zenty, nieprzepuszczających powietrza opakowań z papieru, 
materiałów amortyzujących lub wyściełających wykonanych 
z papieru używanych jako opakowania.

(210) 470472 (220) 2017 04 13
(731) NITKIEWICZ-jANKOWSKA ANNA 

PREMIUM PERSONAL BRANDING, Sosnowiec
(540) SILNA MARKA hOTELU
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(531) 11.03.01, 11.03.07, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.01.05, 
24.01.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, badania marketingo-
we, badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nalnego, administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami.

(210) 470482 (220) 2017 04 13
(731) LUBA SPÓŁKA jAWNA, Warszawa
(540) SILVER john

(531) 24.15.01, 24.15.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 3 chusteczki oczyszczające do higieny intymnej, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki 
do oczyszczania.

(210) 470484 (220) 2017 04 13
(731) LUBA SPÓŁKA jAWNA, Warszawa
(540) PROCTOLAN

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 nawilżany papier toaletowy, papier toaletowy 
oczyszczający, papier toaletowy pielęgnacyjny, papier toale-
towy nasączany preparatami kosmetycznymi, papier toale-
towy nasączany płynami kosmetycznymi.

(210) 470491 (220) 2017 04 13
(731) WRZESIEŃ MATEUSZ MTUNING, Rzeszów
(540) TURBO WORKS

(531) 15.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 tłumiki wydechu do silników, chłodnice do sil-
ników, wydechowe rury rozgałęźne do silników, zawory [czę-
ści maszyn lub silników], złącza [części silników], wentylatory 
do silników, turbosprężarki, 12 hamulce do pojazdów, korki 
do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, 17 przewody gięt-
kie do chłodnic pojazdów, izolacyjne materiały ognioodpor-
ne, przewody łączące do wtrysku paliwa do pojazdów.

(210) 470500 (220) 2017 04 14
(731) SyNAK TOMASZ, Chojnice
(540) salo
(510), (511) 9 oprogramowanie do opracowywania stron 
internetowych, oprogramowanie komputerowe do wyszu-
kiwarek internetowych, oprogramowanie komputerowe 
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, 

oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projekto-
wania stron internetowych, klucze sieciowe USB do auto-
matycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron 
internetowych, interfejsy komputerowe, aplikacje kompute-
rowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, pro-
gramy komputerowe nagrane, komputerowe bazy danych, 
42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze zwią-
zane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu 
elektronicznego, projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], usługi konsultacyjne związane z oprogra-
mowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów ko-
munikacyjnych, udzielanie porad technicznych związanych 
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, tworze-
nie stron internetowych, projektowanie stron internetowych, 
tworzenie witryn internetowych, programowanie stron in-
ternetowych, hosting portali internetowych, aktualizowanie 
stron internetowych, kompilacja stron internetowych, udo-
stępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting stron inter-
netowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, 
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, 
projektowanie komputerowych stron internetowych, usługi 
utrzymywania stron internetowych, usługi projektowania 
wyszukiwarek internetowych, usługi testowania użyteczno-
ści witryn internetowych, hosting stron internetowych w In-
ternecie, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, two-
rzenie i utrzymywanie witryn internetowych, programowa-
nie oprogramowania do platform internetowych, usługi ka-
wiarenek internetowych (wynajem komputerów), tworzenie 
stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron in-
ternetowych, programowanie oprogramowania do portali 
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interne-
towych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych, tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, projektowanie stron domowych i stron 
internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn interne-
towych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, 
usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usłu-
gi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, 
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron 
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projek-
towaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, 
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, hosting obiektów inter-
netowych online dla osób trzecich, hosting przestrzeni pa-
mięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach kom-
puterowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron 
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, in-
stalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób 
trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, pisanie na zamówienie programów 
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron 
internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron 
głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowy-
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wanie oprogramowania do opracowywania stron interneto-
wych, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla 
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron inter-
netowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymy-
wanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, projektowanie stron interne-
towych w celach reklamowych, projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron 
internetowych, tworzenie i dostarczanie stron interneto-
wych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i prowadze-
nie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych do telefonów komórkowych, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług online i Internetu, udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online nie do pobrania do opracowywania stron interneto-
wych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów 
sieciowych na rzecz osób trzecich, wynajem przestrzeni pa-
mięciowej na potrzeby stron internetowych, wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych  
on-line na rzecz osób trzecich, programowanie oprogramo-
wania do opracowywania stron internetowych, udostępnia-
nie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu 
mikrowitryn dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji 
w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktyw-
nej strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostęp-
nych za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 470528 (220) 2017 04 14
(731) INSURANCE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IS INSURANCE SERVICE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 470529 (220) 2017 04 14
(731) BUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KRAKEN BAR
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, restaura-
cje samoobsługowe, kafeterie [bufety], bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 470530 (220) 2017 04 14
(731) BUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEIRUT hUMMUS BAR
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, restaura-
cje samoobsługowe, kafeterie [bufety], bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 470534 (220) 2017 04 14
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) BULBOX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.07, 25.05.01
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybo-
bójcze, chwastobójcze, owadobójcze.

(210) 470537 (220) 2017 04 14
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) AGROLOK Najbliżej rolnika

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.17
(510), (511) 1 komposty, nawozy rolnicze, 5 środki grzybo-
bójcze, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki 
dezynsekcyjne, 22 sznurki, worki, 31 pasze dla zwierząt, kom-
ponenty do wyrobu pasz, śruta, mączki zwierzęce, nasiona 
roślin rolniczych.

(210) 470539 (220) 2017 04 14
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) QQPAK
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 05.07.02, 05.11.13
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybo-
bójcze, chwastobójcze, owadobójcze.

(210) 470547 (220) 2017 04 18
(731) MANZOOR KhOLOO, SUKhBIR SINGh ChOhAN 

KhOLOO & ChOhAN SPÓŁKA CyWILNA, Kraków
(540) TASTE Of INDIA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.08, 
07.05.02, 03.02.03, 03.02.15, 03.02.24, 01.01.05, 07.01.04

(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia zakładów ga-
stronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji 
żywność i napoje, usługi w zakresie zaopatrywania w żyw-
ność na zamówienie osób trzecich (catering), także za pomo-
cą sieci komputerowej w systemie on-line.

(210) 470593 (220) 2017 04 18
(731) ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) ZET TRANSPORT
(510), (511) 39 usługi transportowe, przewóz samochoda-
mi, w tym ciężarowymi, przewozy specjalizowane: drobnicy, 
kontenerów, ładunków sypkich, chłodniczych, niebezpiecz-
nych oraz wymagających specjalnych warunków lokowania 
w pojazdach, pomoc w przypadku awarii pojazdów w tym 
holowanie, podmiana naczep, dostarczanie towarów w tym 
zamawianych korespondencyjnie, dystrybucja przesyłek 
listowych i paczek, dystrybucja gazet, dostarczanie przesy-
łek, przewożenie ładunków, transport przedmiotów warto-
ściowych, logistyka, spedycja, pośrednictwo w transporcie 
nie wyłączając transportu morskiego, rezerwacja transpor-
towa, transport i wyładunek odpadów, usługi tranzytowe, 
usługi kurierskie, rozładunek, usługi kierowców, składowanie 
w tym składowanie towarów, magazynowanie w tym elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, informacja 
o składowaniu, magazynowaniu i transporcie, wypożyczanie 
pojazdów, wypożyczanie samochodów, wynajem magazy-
nów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypoży-
czanie lodówek, transport pasażerski, transport autobuso-
wy, organizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc 
na wycieczki, pakowanie produktów i towarów.

(210) 470594 (220) 2017 04 18
(731) GRUPA PROfBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Warszawa

(540) GRUPA PROfBUD

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, 
agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwesty-
cje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, 
organizowanie finansowania projektów budowlanych, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie 
finansowe, szacowanie kosztów naprawy (wycena finanso-
wa), transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, usługi finansowania, wy-
cena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania (mieszkania), zarządzanie finansami, zarządzanie 
nieruchomością, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa 
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa 
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie 
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i napra-
wa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa 
pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, in-
stalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konser-
wacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie 
i naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wypo-
sażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, 
naprawa zamków, renowacja mebli, rozbiórka budynków, 
tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie 
kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, 
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usłu-
gi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, 
wiercenie studni, wynajem buldożerów, wynajem koparek, 
wynajem pomp do drenażu, wynajem sprzętu budowlane-
go, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żura-
wi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, 
39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informa-
cja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów, 
pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja, 
transport, wynajem autokarów, wynajem samochodów.

(210) 470600 (220) 2017 04 18
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Wrocław
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(540) DUO flex

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.

(210) 470608 (220) 2017 04 19
(731) ChRISTIANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy
(540) charistia
(510), (511) 6 przybory kościelne i dewocjonalia z metali nie-
szlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, po-
sągi z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, 
dzwony i dzwonki, 14 przybory kościelne i dewocjonalia 
z metali szlachetnych, naczynia sakralne z metali szlachet-
nych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec z me-
tali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawia-
jące ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane metalami 
szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, 
medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medaliony 
wykonane z metali szlachetnych, 16 dewocjonalia zawarte 
w tej klasie, reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki reli-
gijne, książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki 
okolicznościowe, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, 
20 dekoracje przestawne, przybory kościelne i dewocjonalia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka 
drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 30 jadalne wa-
fle, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden-
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: przybory kościelne i dewocjonalia z metali nie-
szlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, po-
sągi z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, 
dzwony i dzwonki, przybory kościelne i dewocjonalia z me-
tali szlachetnych, naczynia sakralne z metali szlachetnych, 
świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec z metali 
szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiają-
ce ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane metalami 
szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, 
medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medaliony 
wykonane z metali szlachetnych, dewocjonalia zawarte w tej 
klasie, reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki religijne, 
książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki oko-
licznościowe, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, 
dekoracje przestawne, przybory kościelne i dewocjonalia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka 
drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, wino mszalne, 
wafle, usługi reklamowe i promocyjne, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, 43 kawiarnia, usługi kawiarni, 45 usługi 
prawne, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, mediacja [usługi prawne], po-
radnictwo małżeńskie i coaching małżeński, usługi w za-
kresie mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach 
małżeńskich.

(210) 470612 (220) 2017 04 19
(731) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) łapsy
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 
prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, 
orzechy laskowe przetworzone, orzechy kandyzowane, orze-
chy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki 
kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbo-
żowe), paluszki (produkty zbożowe).

(210) 470614 (220) 2017 04 19
(731) NEOThERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) zeolitherm
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, 
produkty chemiczne dla budownictwa, chemia budowla-
na, mianowicie preparaty, środki i składniki chemiczne dla 
budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wy-
pełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, synte-
tyczne i półprzetworzone, materiały do dociepleń, izolacji 
wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu 
dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowla-
ne niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze sty-
ropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane 
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, za-
prawy budowlane.

(210) 470618 (220) 2017 04 19
(731) KRÓL DARIUSZ, Białogard
(540) Imperial 61 Dariusz Król
(510), (511) 11 abażury, stelaże do abażurów, górnicze lam-
py, klosze do lamp, lampy bakteriobójcze do oczyszczania 
powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, lam-
py luminescencyjne do oświetlenia, lampy łukowe, lampy 
oświetleniowe, lampy wyładowcze elektryczne do oświetla-
nia, latarki, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, obudo-
wy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, 
urządzenia i instalacje do oświetlenia, reflektory do lamp, 
szkła do lamp, zawieszenia do lamp, żarniki do lamp elek-
trycznych, lampy LED, lampy O LED.

(210) 470640 (220) 2017 04 19
(731) OPERA NOVA W ByDGOSZCZy, Bydgoszcz
(540) ByDGOSKI fESTIWAL OPEROWy

(531) 22.01.10, 22.01.21, 24.17.13, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 41 wystawianie i organizowanie przedstawień 
operowych, operetkowych, musicalowych, baletowych, 
teatralnych, koncertów muzycznych, innych form muzycz-
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nych i scenicznych, produkcja i realizacja przedstawień mu-
zycznych i teatralnych, organizowanie występów aktorskich, 
imprez rozrywkowych, kulturalnych, konkursów, pokazów, 
koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji.

(210) 470642 (220) 2017 04 19
(731) OPERA NOVA W ByDGOSZCZy, Bydgoszcz
(540) OPERA NOVA w Bydgoszczy

(531) 07.05.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 krzewienie kultury muzycznej - teatralno - ba-
letowej, poprzez organizowanie przy pomocy własnych 
i obcych zawodowych zespołów i solistów przedstawień 
operowych, operetkowych, musicalowych, baletowych, 
koncertów i form muzycznych i scenicznych, organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń, organizowanie 
balów, przyjęć, wypożyczanie dekoracji teatralnych, apara-
tury oświetleniowej, usługi orkiestry, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, studio baletowe, teatralne, wokalne 
i muzyczne, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, usługi w zakresie prowadze-
nia teatru, usługi artystów teatralnych, rezerwacja miejsc 
na spektakle.

(210) 470647 (220) 2017 04 19
(731) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Malbork

(540) CROSS ISOTONIC Sports Drink

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.24, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napój izotoniczny.

(210) 470649 (220) 2017 04 19
(731) EUROCASh SPÓŁKA AKCyjNA, Komorniki
(540) Grandes Amigos Café

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 30 ziarna kawy, palone ziarna kawy, mielone 
ziarna kawy, koncentraty kawy, ekstrakty z kawy, napoje ka-
wowe, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, kawa, kawa 
mielona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa roz-
puszczalna, kawa granulowana, kawa bezkofeinowa, mrożo-
na kawa, kawa niepalona, kapsułki z kawą.

(210) 470651 (220) 2017 04 19
(731) POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ŁatwyKredyt.pl

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 udzielanie krótkoterminowych pożyczek 
konsumenckich, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo 
kredytowe, leasing finansowy.

(210) 470654 (220) 2017 04 19
(731) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Sępólno Krajeńskie

(540) swiatopalu.pl

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów, pozwalające nabywcom wygodnie je oglądać i kupo-
wać w punktach handlowych i sklepach branżowych, hur-
towniach oraz poprzez platformę internetową: wszelkich 
produktów opałowych, w szczególności węgiel ekogroszek, 
pellet, brykiet drzewny, drewno kominkowe.

(210) 470656 (220) 2017 04 19
(731) DIAMOS LILIANA LEWANDOWSKA I WSPÓLNICy 

SPÓŁKA jAWNA, Kuźnia Raciborska
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(540) DIAMOS

(531) 26.04.03, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 materiały ścierne, preparaty ścierne, papiery 
ścierne, granulki ścierne, pasty ścierne, w szczególności pa-
sty diamentowe, rolki ścierne, paski ścierne, proszki do po-
lerowania, w szczególności proszki diamentowe, 7 maszyny 
ścierne, maszyny do skrawania, tarcze ścierne [narzędzia 
do maszyn], materiały ścierne [maszyny], materiały ścierne 
[narzędzia do maszyn], koła ścierne [części maszyn], narzę-
dzia ścierne będące częściami maszyn, polikrystaliczne dia-
mentowe narzędzia tnące do obróbki skrawaniem, ściernice 
[maszyny], szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszy-
ny], tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia cera-
miczne do maszyn, końcówki ceramiczne [narzędzia do ma-
szyn], maszyny do ostrzenia, 8 narzędzia ścierne [przyrządy 
ręczne], narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], przyrządy 
do ostrzenia, tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], 
szmerglowe tarcze ścierne, kamienne narzędzia ścierne [na-
rzędzia obsługiwane ręcznie], klocki [uchwyty] do papieru 
ściernego [narzędzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], 
ściernice [części do narzędzi ręcznych], diamentowe noże 
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła diamentowe 
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, diamenty szklarskie 
[części narzędzi ręcznych], wgłębniki do twardościomie-
rzy, obciągacze diamentowe, 9 płytki wzorcowe twardości, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, za pośrednictwem sieci In-
ternet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży narzędzi ścier-
nych i skrawających oraz części do tych narzędzi, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, za pośrednictwem sieci Internet oraz 
stacjonarnych punktów sprzedaży maszyn ściernych i skra-
wających oraz części do tych maszyn, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych 
punktów sprzedaży środków ściernych i polerujących.

(210) 470657 (220) 2017 04 19
(731) EUROCASh SPÓŁKA AKCyjNA, Komorniki
(540) Smakami

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, 
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 ketchup, 
majonez, musztarda, ocet, przygotowany chrzan jako przy-
prawa, sosy zimne, sosy gotowe, sproszkowane sosy w po-
staci granulowanej, przyprawy, gotowe dania z makaronu, 
gotowe dania z ryżu.

(210) 470664 (220) 2017 04 19
(731) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) kochaj.pl

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe bazy 
danych, procesory [centralne jednostki przetwarzania], czyt-
niki kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magne-
tyczne, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski 
kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia 
do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące pro-
gramy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, 
pamięci komputerowe, aparatura do rejestracji dźwięku, kar-
ty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 
16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, 
czcionki, fotografie, nalepki, materiały piśmienne, papeterie, 
atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji dla osób trzecich w plikach kompute-
rowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych 
bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami infor-
matycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi prowa-
dzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w za-
kresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, 
programów komputerowych, usługi w zakresie sortowania 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, 
prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w za-
kresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, 
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych 
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w za-
kresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu 
do światowej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radio-
wych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej i/lub radiowej, 
usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie pro-
gramów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewi-
zyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych 
online w czasie wybranym przez odbiorcę, 41 organizacja 
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych organizacja teleturniejów i konkursów, 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-
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net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, 
usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwię-
kowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estrado-
wych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i/lub orga-
nizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej, 42 usługi 
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 zakresie 
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie ak-
tualizacji 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 Inter-
netu, telewizji i telekomunikacji, 45 usługi w zakresie doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie 
licencjonowania własności intelektualnej, usługi w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji 
domen internetowych.

(210) 470702 (220) 2017 04 20
(731) ONEDAyCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) OneDayClinic

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 udostępnianie i aranżowanie finansowania, 
finansowanie opieki zdrowotnej, dokonywanie transakcji fi-
nansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi 
pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdro-
wotnymi, programy oszczędnościowe dotyczące opieki zdro-
wotnej, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń 
zdrowotnych, usługi zarządzania finansowego dotyczące 
instytucji medycznych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, informacja o ubezpiecze-
niach, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, 39 organizowanie transportu pasażerskie-
go, rezerwacja transportu, transport drogowy podróżnych, 
transport pacjentów samochodem, transport pacjentów mi-
krobusem, udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, 43 organizowanie i udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i mo-
telach, 44 organizowanie leczenia specjalistycznego, zabie-
gów operacyjnych, organizowanie leczenia medycznego, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, usługi związane z ochro-
ną zdrowia ludzkiego, organizowanie zakwaterowania w sa-
natoriach, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, informacja 
medyczna, konsultacje i poradnictwo medyczne, opieka 

medyczna niehospitalizacyjna, usługi opieki medycznej, 
poradnictwo medyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi opieki 
nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, organi-
zowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, udzielanie 
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.

(210) 470795 (220) 2017 04 21
(731) LIfEGUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540) Life GUARD

(531) 29.01.12, 27.05.12, 26.04.04, 26.11.13
(510), (511) 9 kamizelki ratunkowe, opaski ratunkowe na rękę, 
pasy ratunkowe, koła ratunkowe, urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, urządzenia ratunkowe dla pływaków, urządzenia 
ratunkowe dla pływaków mocowane do biodra, gwizdki alar-
mowe, 28 urządzenia pływackie do pływania, deski do pły-
wania, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z kamizelkami 
ratunkowymi, pasami ratunkowymi, urządzeniami i sprzętem 
dla ratownictwa, urządzeniami ratunkowymi dla pływaków, 
gwizdkami alarmowymi, urządzeniami pływackimi do pły-
wania, deskami do pływania.

(210) 470796 (220) 2017 04 21
(731) PERSPECTIVE WALL SPOŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540) Perspective Wall

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, tkaniny izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych dla 
budownictwa, materiały z tworzyw sztucznych do pokry-
wania elewacji, 37 budownictwo, izolowanie budynków, 
uszczelnianie budynków, malowanie, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, 40 drukowanie, drukowanie na materia-
łach do pokrywania elewacji, drukowanie 3d na materiałach 
do pokrywania elewacji.

(210) 470805 (220) 2017 04 24
(731) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) VIMARIS
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i użyźniacze, preparaty 
chemiczne do obróbki gleby, preparaty do ulepszania gle-
by, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania gle-
by do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion 
[inne niż wyjaławiające], środki stymulujące wzrost [inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki regulu-
jące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
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ryjnych], zaprawy do nasion, środki chemiczne do ochrony 
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], 5 preparaty i substancje weterynaryj-
ne, dietetyczne substancje przystosowane do użytku wete-
rynaryjnego, suplementy diety dla zwierząt, dodatki leczni-
cze do pożywienia zwierząt, substancje pobudzające apetyt 
zwierząt, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze używane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do tępienia 
szkodników, środki chemiczne do ochrony roślin, a mianowi-
cie środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insekty-
cydy, środki przeciwpasożytnicze.

(210) 470807 (220) 2017 04 24
(731) Sidereus Investments Inc., Bella Vista, PA
(540) xp.pl
(510), (511) 38 strona internetowa udostępniająca świad-
czenie nieodpłatnych usług polegających na dostarczaniu 
za pośrednictwem Internetu aktualności z życia kraju i świata 
w postaci tekstowej i obrazowej, agencja informacyjna zaj-
mująca się przygotowywaniem i odpłatnym udostępnia-
niem innym podmiotom aktualności z życia kraju i świata, 
poczta elektroniczna.

(210) 470814 (220) 2017 04 24
(731) ChMIELEWSKI ROBERT, DySZyŃSKI MARCIN 

ShARESPACE SPÓŁKA CyWILNA, Warszawa
(540) ShareSpace

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, pobieranie 
czynszu, organizowanie najmu nieruchomości handlowych, 
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, 38 usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], zapewnianie dostępu do baz danych, usługi kompu-
terowych tablic ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, 42 udostępnianie wyszukiwarek in-
ternetowych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania.

(210) 470835 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM Golden Nut
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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 
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[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) 470836 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM Air Chocolate
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470838 (220) 2017 04 24
(731) SZOSTAK jACEK NS MASZyNy, Kraków
(540) NS MASZyNy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 szlifierki, szlifierki obrotowe, szlifierki rota-
cyjne, automatyczne szlifierki, szlifierki [maszyny], szlifierki 
precyzyjne, szlifierki tarczowe, szlifierki wibracyjne, szlifierki 
odśrodkowe, szlifierki śrubowe, szlifierki oscylacyjne, szlifier-
ki podłogowe, szlifierki taśmowe, szlifierki do otworów, szli-
fierki oscylacyjne [maszyny], szlifierki taśmowe [maszyny], 
szlifierki do łańcuchów, szlifierki stołowe [maszyny], szlifierki 
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[do obróbki metalu], szlifierki [ręczne, obsługiwane elek-
trycznie], szlifierki do narzędzi tnących, elektryczne szlifierki 
do cięcia chodników, szlifierki do przeszlifowywania krawę-
dzi narzędzi, szlifierki do ceramiki i metalu, szlifierki do wy-
kańczania zarysu ewolwentowego, szlifierki do obróbki 
za pomocą ściernic [maszyny], frezarki i szlifierki do obróbki 
ceramiki i metalu, szlifierki z przekładniami kątowymi z ko-
łami o zębach krzywoliniowych, polerki elektryczne, poler-
ki (podłogowe) [elektryczne], polerki do podłogi, polerki 
[maszyny i urządzenia] elektryczne, maszyny do czyszcze-
nia przemysłowego [polerki], wiertarki, frezarko-wiertarki, 
wiertarki elektryczne, wiertarki stołowe, wiertarki udarowe, 
wiertarki promieniowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], 
wiertarki [narzędzia elektryczne], bezprzewodowe wiertarki 
elektryczne, wiertarki pionowe [maszyny], wiertarki do ka-
mieni, wiertarki do drewna, wiertarki sterowane nume-
rycznie, wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki do obróbki 
metalu, wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], wiertarki 
do kamienia [maszyny], wiertarki do kamienia [obrabiar-
ki], zrobotyzowane, elektryczne wiertarki ręczne, wiertarki 
i części do nich, wiertarki laserowe do obróbki kamienia, 
wiertarki do kamienia [części do maszyn], wiertarki o na-
pędzie innym niż ręczny, wiertarki stosowane w przemyśle 
obróbki drewna, przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki 
elektryczne, wiertarki do płytek z obwodami drukowanymi, 
wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napę-
dem elektrycznym, wiertarki udarowe [maszyny lub części 
do maszyn], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa maszyn takich 
jak: szlifierki, szlifierki obrotowe, szlifierki rotacyjne, automa-
tyczne szlifierki, szlifierki [maszyny], szlifierki precyzyjne, szli-
fierki tarczowe, szlifierki wibracyjne, szlifierki odśrodkowe, 
szlifierki śrubowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki podłogowe, 
szlifierki taśmowe, szlifierki do otworów, szlifierki oscylacyj-
ne [maszyny], szlifierki taśmowe [maszyny], szlifierki do łań-
cuchów, szlifierki stołowe [maszyny], szlifierki [do obróbki 
metalu], szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szli-
fierki do narzędzi tnących, elektryczne szlifierki do cięcia 
chodników, szlifierki do przeszlifowywania krawędzi narzę-
dzi, szlifierki do ceramiki i metalu, szlifierki do wykańczania 
zarysu ewolwentowego, szlifierki do obróbki za pomocą 
ściernic [maszyny], frezerki i szlifierki do obróbki ceramiki 
i metalu, szlifierki z przekładniami kątowymi z kołami o zę-
bach krzywoliniowych, polerki elektryczne, polerki (podło-
gowe) [elektryczne], polerki do podłogi, polerki [maszyny 
i urządzenia] elektryczne, maszyny do czyszczenia prze-
mysłowego [polerki], wiertarki, frezarko-wiertarki, wiertarki 
elektryczne, wiertarki stołowe, wiertarki udarowe, wiertarki 
promieniowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], wiertarki 
[narzędzia elektryczne], bezprzewodowe wiertarki elek-
tryczne, wiertarki pionowe [maszyny], wiertarki do kamie-
ni, wiertarki do drewna, wiertarki sterowane numerycznie, 
wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki do obróbki metalu, 
wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], wiertarki do ka-
mienia [maszyny], wiertarki do kamienia [obrabiarki], zro-
botyzowane, elektryczne wiertarki ręczne, wiertarki i części 
do nich, wiertarki laserowe do obróbki kamienia, wiertarki 
do kamienia [części do maszyn], wiertarki o napędzie innym 
niż ręczny, wiertarki stosowane w przemyśle obróbki drew-
na, przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektryczne, 
wiertarki do płytek z obwodami drukowanymi, wiertarki bę-
dące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycz-
nym, wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], 
37 usługi naprawy i serwisu maszyn takich jak: szlifierki, szli-
fierki obrotowe, szlifierki rotacyjne, automatyczne szlifierki, 
szlifierki [maszyny], szlifierki precyzyjne, szlifierki tarczowe, 
szlifierki wibracyjne, szlifierki odśrodkowe, szlifierki śrubowe, 
szlifierki oscylacyjne, szlifierki podłogowe, szlifierki taśmo-

we, szlifierki do otworów, szlifierki oscylacyjne [maszyny], 
szlifierki taśmowe [maszyny], szlifierki do łańcuchów, szlifier-
ki stołowe [maszyny], szlifierki [do obróbki metalu], szlifier-
ki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki do narzędzi 
tnących, elektryczne szlifierki do cięcia chodników, szlifierki 
do przeszlifowywania krawędzi narzędzi, szlifierki do cera-
miki i metalu, szlifierki do wykańczania zarysu ewolwento-
wego, szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], 
frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, szlifierki 
z przekładniami kątowymi z kołami o zębach krzywolinio-
wych, polerki elektryczne, polerki (podłogowe) [elektrycz-
ne], polerki do podłogi, polerki [maszyny i urządzenia] elek-
tryczne, maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], 
wiertarki, frezarko-wiertarki, wiertarki elektryczne, wiertarki 
stołowe, wiertarki udarowe, wiertarki promieniowe, wiertar-
ki pneumatyczne [ręczne], wiertarki [narzędzia elektryczne], 
bezprzewodowe wiertarki elektryczne, wiertarki pionowe 
[maszyny], wiertarki do kamieni, wiertarki do drewna, wier-
tarki sterowane numerycznie, wiertarki ręczne elektryczne, 
wiertarki do obróbki metalu, wiertarki pionowe [narzędzia 
elektryczne], wiertarki do kamienia [maszyny], wiertarki 
do kamienia [obrabiarki], zrobotyzowane, elektryczne wier-
tarki ręczne, wiertarki i części do nich, wiertarki laserowe 
do obróbki kamienia, wiertarki do kamienia [części do ma-
szyn], wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki sto-
sowane w przemyśle obróbki drewna, przenośne stojaki 
wiertarskie na wiertarki elektryczne, wiertarki do płytek 
z obwodami drukowanymi, wiertarki będące bezprzewodo-
wymi narzędziami z napędem elektrycznym, wiertarki uda-
rowe [maszyny lub części do maszyn].

(210) 470840 (220) 2017 04 24
(731) jAGIELLONIA-BIAŁySTOK SPORTOWA 

SPÓŁKA AKCyjNA, Białystok
(540) j

(531) 24.01.03, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie klubu sportowego w szczegól-
ności w zakresie piłki nożnej i gier zespołowych, kultura fi-
zyczna, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe oraz zawody sportowe, sę-
dziowanie sportowe, nauczanie i edukacja, szkolenia w za-
kresie kultury fizycznej, szkolenia sportowe, usługi szkole-
nia zawodników sportowych, produkcja filmów, reportaży, 
programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie 
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi 
w zakresie organizacji i produkcji nagrań filmowych i dźwię-
kowych, usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie 
obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i ob-
razu w postaci plików MP3 ze stron www poprzez Internet.
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(210) 470842 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM

(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 43 bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne.

(210) 470846 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) Oskar Le Grand
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, 
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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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470847 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM Gold
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta 
migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe za-
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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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470849 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) Oskar Le Grand Truff 4 you
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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-
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sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470850 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM with Love
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty - prepara-
ty do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eterycz-
ne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, 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, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chut-
ney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cu-
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekola-
da, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do ce-
lów 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, glu-
koza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożyw-
czy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki 
[przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, 
herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny pa-
pier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi 
(pierogi nadziewane], jogurt mrożony [lody spożywcze], 
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, kar-
melki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze 
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, ke-
czup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo-
na, kukurydza 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 na-
turalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier 
lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], ma-
jonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, 
mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kuku-
rydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapio-
ki, 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 ka-
wowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na ba-
zie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japoń-
skie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy 
w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słody-
cze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier ja-
dalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przy-
prawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawa], pasty 
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 nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie 
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, 
pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron], potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty 
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na ba-
zie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek 
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone na-
siona 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 
błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kuli-
narnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarne-
go [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki 
naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona 
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa mąka, sorbety 
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik natural-
ny], 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, substy-
tut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska 
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinar-
nych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do deko-
racji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
dowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze sto-
sowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470857 (220) 2017 04 24
(731) KĘDZIERSKI GABRIEL hPA AUTO-SERWIS, Rzeszów
(540) hPA TEST

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna części samochodowych, 
37 diagnostyka, obsługa i naprawa samochodów, regenera-
cja części samochodowych.
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(210) 470859 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) MILLENNIUM Marsh.mallows air air mash mallows 

BELGIUM PRODUCT

(531) 01.01.01, 04.05.03, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470862 (220) 2017 04 24
(731) ShARyNOV yEVhENII, Dniepr, UA
(540) Oskar Le Grand Petite Complimente
(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], preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, 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 
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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, galaretki owocowe [słodycze], pałecz-
ki 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 
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], sojowa mąka, 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, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].

(210) 470875 (220) 2017 04 24
(731) PLETI AGNIESZKA fUNDACjA POLAND BUSINESS 

RUN, Kraków
(540) Poland Business Run

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi marketingowe, 
41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie i prowadzenie seminariów.

(210) 470889 (220) 2017 04 25
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SyLIMAVIT
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 470896 (220) 2017 04 25
(731) ChRISTIANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy
(540) ChIPSy PUSTELNIKA
(510), (511) 30 jadalne wafle, wafelki [artykuły spożywcze], 
opłatki, chrupki zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy [pro-
dukty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie pszenicy, przeką-
ski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie z chleba, 
przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składają-
ce się z produktów zbożowych, przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, przekąski wykonane z mąki 
razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski 
wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z pszenicy, 
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski 
z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych.

(210) 470902 (220) 2017 04 25
(731) MIChALSKA-ROKOSA KATARZyNA, ROKOSA MIChAŁ 

AMBASADA UŚMIEChU PRO SPÓŁKA CyWILNA, 
Opole
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(540) ambasada uśmiechu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 14.03.13, 02.09.08
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsul-
tacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia 
w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna i este-
tyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi kliniki 
dentystycznej, usługi ortodontyczne, periodontologia i pro-
filaktyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomato-
logia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologicz-
na, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, 
usługi w zakresie wybielania zębów, chirurgia stomatolo-
giczna i implantologia stomatologiczna, opieka medyczna 
i zdrowotna.

(210) 470905 (220) 2017 04 25
(731) ŚLEBIODA KRySTIAN fUNMARKET, Poznań
(540) ECOTOyS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły dla zabawy dla dzieci, drewniane 
klocki do budowania [zabawki], domino, domki dla lalek, 
domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, elektronicz-
ne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne gry edukacyjne 
dla dzieci, elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały 
świetlne i dźwiękowe, elektryczne zabawki [figurki] akcji, fi-
gurki [modele w zmniejszonej skali], gry, gry elektroniczne, 
gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry quizowe, 
gry sportowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, klocki 
do budowy [zabawki], klocki do łączenia [ zabawki], klocki 
do zabawy, kolejki do zabawy, lalki, misie pluszowe, modele 
kolejki, modele pojazdów do zabawy, modele samochodów, 
piłki do gry, postacie z bajek fantasy [zabawki], roboty zabaw-
kowe, sklepy zabawkowe, ubranka dla zabawek, zabawki, za-
bawki bujane, zabawki budowlane, zabawki do ciągnięcia, 
zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do ści-
skania, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki 
do wody, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki 
elektroniczne, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, za-
bawki w postaci puzzli, zabawki zdalnie sterowane, zabaw-
kowe kolejki liniowe, zabawkowe elementy budowlane, wie-
lofunkcyjne zabawki dla dzieci, zestawy modeli do składania 
[zabawki], zestawy modelarskie, zestawy zabawkowe do la-
lek, zestawy części [sprzedawane w kompletach] do składa-
nia modeli, zabawkowe elementy budowlane, huśtawki dla 
dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], 
konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], kon-
strukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do za-
bawy dla dzieci, stoły do gry w piłkarzyki, leżaczki bujane 
(zabawki), przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, 
zabawki bambusowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami.

(210) 470906 (220) 2017 04 25
(731) ShAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) 

(531) 27.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone 
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, pro-
gramy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone 
do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych 
przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku; urządzenia do odtwarzania, nagrywania, 
zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w posta-
ci elektronicznej, cyfrowej i analogowej; tablety, audiobooki, 
ebooki, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wy-
specjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu towarów 
z branży: elektrycznej, elektronicznej, komputerowej, budow-
lanej, meblarskiej, spożywczej, napoi alkoholowych i bezalko-
holowych, odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, kosmetycznej, 
chemicznej, papierniczej, księgarskiej, reklamowej, motoryza-
cyjnej, usług hotelarskich, usług turystycznych, usług dewelo-
perskich, usług wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, 
usług pośrednictwa nieruchomości, promowanie lub sprze-
daż towarów lub usług poprzez programy lojalnościowe lub 
partnerskie, administrowanie systemami sprzedaży w ramach 
programów lojalnościowych lub partnerskich, prowadzenie 
programów 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, zawiera-
nia 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 porta-
lu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne 
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu oraz poprzez sieć 
telefonów komórkowych informacji tekstowych, obrazowych 
i dźwiękowych, wiadomości bieżących, szeroko pojętej infor-
macj, w tym również informacji dotyczącej rozrywki, turystyki 
i sportu; usługi poczty elektronicznej; obsługa internetowych 
forów dyskusyjnych; przesyłanie informacji SMSem, MMSem; 
przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub 
odbioru informacji urządzeń mobilnych.

(210) 470911 (220) 2017 04 25
(731) ORNATOWSKI ŁUKASZ CIAChO CAfE, Błeszno
(540) Mleczna
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(531) 29.01.15, 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody.

(210) 470925 (220) 2017 04 25
(731) WĄSOWICZ MACIEj, Braniewo
(540) hydr

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 
muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania video, pliki 
muzyczne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwięko-
wych, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzycz-
ne w postaci płyt, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami 
muzycznymi, 41 produkcja muzyczna, koncerty muzyczne, 
widowiska muzyczne, wykonywanie programów muzycznych, 
usługi koncertów muzycznych, organizowanie wydarzeń mu-
zycznych, produkcja koncertów muzycznych, usługi rozrywko-
we świadczone przez grupy muzyczne, muzyczne usługi wy-
dawnicze i usługi w zakresie wydawania muzyki.

(210) 470926 (220) 2017 04 25
(731) KOGENERACjA ZAChÓD SPÓŁKA AKCyjNA, Poznań
(540) SmartEnergy System

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.13
(510), (511) 9 interaktywne systemy komputerowe, elektrycz-
ne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 35 pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przed-
siębiorstwami w sektorze energetycznym, 39 dystrybucja 
energii, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem 
kabli, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem 
przewodów, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii 
elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze w związku z dys-
trybucją energii, 42 doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, programowa-
nie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, 
opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem.

(210) 470935 (220) 2017 04 26
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 

(531) 29.01.02, 24.09.05
(510), (511) 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termo-
izolacyjne, w tym: styropian i produkty styropianowe.

(210) 470938 (220) 2017 04 26
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Termo Organika

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.09.05, 26.04.02
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, 
w tym do betonu, ceramiki i metalu, kleje, w tym kleje 
przemysłowe i budowlane, preparaty gruntujące, cerami-
ka techniczna, tworzywa sztuczne zawarte w tej klasie, 
17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne 
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne far-
by, folie, taśmy i tkaniny, przewody, rury i osłony do nich, 
osłony i izolatory ceramiczne, siatki niemetalowe, two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, styropian i produkty 
styropianowe, materiały do dociepleń, izolacji wodnych 
i dźwiękowych, żywice syntetyczne i półprzetworzone, 
19 niemetalowe materiały budowlane i wykończeniowe, 
w tym beton i elementy betonowe, produkty bitumiczne, 
ceramika budowlana, cement, wapno, gips, glina, granit, 
szkło budowlane, techniczne i izolacyjne, kamień budow-
lany, spoiwa murarskie, drewno budowlane, niemetalo-
we konstrukcje, listwy i płyty budowlane, 37 usługi bu-
dowlane i remontowe budynków, wykonywanie izolacji 
i dociepleń.

(210) 470943 (220) 2017 04 26
(731) TERMO KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Rzeszów

(540) TERMO KONCEPT

(531) 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 zespoły sprężarkowe, agregaty skraplające, 
11 aparatura i urządzenia chłodnicze, pompy ciepła.
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(210) 470979 (220) 2017 04 26
(731) KUjAWIŃSKI ARTUR, Poznań
(540) KB MANIAC POZNAŃ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.01, 02.01.30
(510), (511) 16 gadżety reklamowe takie jak: artykuły pa-
piernicze, upominkowe artykuły papiernicze, papiero-
we artykuły piśmienne i materiały biurowe, chorągiew-
ki papierowe, papierowe identyfikatory imienne, torby 
papierowe, torby papierowe na prezenty, znaki i szyldy 
reklamowe papierowe i kartonowe, banery wystawowe 
z papieru i kartonu, proporczyki z papieru, kartonowe 
pudełka i opakowania, jednorazowe produkty papierowe, 
karty do kolekcjonowania, karty okolicznościowe, czasopi-
sma, periodyki, gazety, biuletyny informacyjne, pojemniki 
na artykuły papiernicze, programy drukowane, programy 
imprez, materiały drukowane, periodyki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, ulotki, druki, formu-
larze, foldery, fotografie, kalendarze, terminarze, notesy, 
książki, katalogi, mapy, mapy tras, futerały na mapy, naklej-
ki, nalepki, obwoluty, plakaty, plakaty reklamowe, rekla-
my drukowane, prospekty, plany, publikacje drukowane, 
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, rysunki, 
skorowidze, zakładki do książek, koperty, kartki okolicz-
nościowe, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 
25 gadżety reklamowe takie jak: szaliki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki 
kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, ko-
szule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imi-
tacji skóry, obuwie sportowe, 41 organizowanie i obsługa 
imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, zawo-
dów sportowych, biegów, organizowanie i obsługa imprez 
propagujących bieganie, organizowanie i obsługa zajęć 
biegowych, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, eduka-
cja sportowa, usługi doradztwa w zakresie biegów, aktyw-
ności fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, usługi 
instruktażu w zakresie sportu i rekreacji, usługi trenerskie, 
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, 
rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, kon-
ferencji w zakresie sportu i rekreacji, pokazów i wystaw, 
targów i ekspozycji tematycznych w zakresie sportu i re-
kreacji, przyznawanie nagród w dziedzinie sportu, usługi 
informacji o imprezach sportowych, rekreacyjnych, roz-
rywkowych, biegowych, usługi klubów zdrowia, usługi 
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych.

(210) 471066 (220) 2017 04 27
(731) EXPRESSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) EXPRES SERWIS Serwis urządzeń gastronomicznych 
i chłodniczych

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawianie 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
do chłodnictwa, konserwacja i naprawy palników, montaż 
urządzeń kuchennych.

(210) 471138 (220) 2017 05 02
(731) ORZEChOWSKA EWA BARBARA SAMDOS, 

Murowaniec
(540) SAMDOS

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, rachunkowość, księgowość i audyt, przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 471140 (220) 2017 05 02
(731) MOSOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) mosoco
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.

(210) 471145 (220) 2017 05 04
(731) MySIOR DAWID SPORT CODE, Sopot
(540) SPORT CODE
(510), (511) 35 usługi menadżerskie dla sportowców, za-
rządzanie na rzecz zawodowych sportowców, usługi w za-
kresie strategii rozwoju marki, gromadzenie na rzecz osób 
trzecich następujących towarów: literatura drukowana 
i na nośnikach dotycząca rozwoju osobistego, zdrowia, 
zdrowego odżywiania, urody, sportu, treningu osobistego, 
programów treningowych i zestawów ćwiczeń, żywność, 
w tym żywność odżywcza taka jak suplementy diety i od-
żywki dla sportowców, odzież, w tym odzież sportowa, 
obuwie, w tym obuwie sportowe, nakrycia głowy, sprzęt 
sportowy, gadżety reklamowe, długopisy, artykuły biuro-
we i papiernicze, foldery, publikacje drukowane, publikacje 
elektroniczne, nośniki danych, wyposażenie wnętrz dla ce-
lów dekoracyjnych, pamiątki, torby, portfele, plecaki, okula-
ry, parasole, ręczniki, artykuły do higieny osobistej, broszury 
reklamowe dotyczące rozwoju osobistego i sportu, sprzęt 
elektroniczny, przyrządy do rehabilitacji fizycznej, reklama 
wyżej wymienionych towarów, 41 doradztwo zawodo-
we i coaching (doradztwo szkoleniowe i edukacyjne), co-
aching w zakresie życia osobistego (life coaching), doradz-
two w zakresie sportu i sprawności fizycznej, doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, edukacyjne usługi do-
radcze, coaching w zakresie sportu, kursy szkoleniowe dla 
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młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kur-
sy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, organizacja 
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie sa-
moświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych zwią-
zanych z osobistym zarządzaniem czasem, trening rozwoju 
osobistego, usługi trenerów osobistych, usługi treningów 
grupowych i personalnych, organizowanie i prowadze-
nie wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, informacja o rekre-
acji, prowadzenie oraz organizowanie wyjazdów w celu 
poprawy kondycji fizycznej, usługi obiektów sportowych, 
organizacja i prowadzenie warsztatów z treningami i kon-
sultacjami dietetyków, psychologów oraz trenerów osobi-
stych, organizacja i prowadzenie wypoczynku, zawodów 
sportowych, szkoleń, warsztatów, kongresów, kursów, sym-
pozjów oraz konferencji dotyczących rozwoju osobistego, 
zdrowia, sportu, pielęgnacji urody, odżywiania, 44 doradz-
two w zakresie ochrony zdrowia, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo psychologiczne, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie dietetyki i odżywiania, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie 
masażu sportowego, usługi w zakresie opracowania indy-
widualnych programów rehabilitacji fizycznej, usługi w za-
kresie planowania i nadzorowania diety, usługi w zakresie 
terapii zajęciowej i rehabilitacji, usługi w zakresie psycho-
terapii holistycznej, usługi w zakresie zarządzania stresem, 
usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie oce-
ny osobowości, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
udzielanie informacji z zakresu psychologii, udzielanie in-
formacji dotyczących modyfikacji zachowania, usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenie wyjazdów, obozów 
i wczasów odchudzających, usługi w zakresie aromaterapii, 
usługi w zakresie wizażu, usługi medyczne, salony masażu 
oraz odnowy biologicznej i SPA.

(210) 471149 (220) 2017 05 04
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, Ch
(540) XANCONALON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 471150 (220) 2017 05 04
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, Ch
(540) AGODEPRIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 471155 (220) 2017 05 04
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) nelli blu

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

(210) 471156 (220) 2017 05 04
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) OTTIMO collezione

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

(210) 471165 (220) 2017 05 04
(731) DLf INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) oficjalne ROZPOCZĘCIE WAKACjI Bałtów

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, usługi artystów es-
tradowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, 
usługi związane z dyskotekami.

(210) 471166 (220) 2017 05 04
(731) POPOW MATEUSZ, Kiełczówek; 

MOMOT PRZEMySŁAW, Wrocław
(540) W WRAPSTER

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków samochodowych, 
sprzedaż środków do oczyszczania powietrza w samocho-
dzie, sprzedaż dezodorantów samochodowych, sprzedaż na-
rzędzi do aplikacji folii: ostrzy, raku, spryskiwaczy wody, sprze-
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daż folii okiennych i samochodowych z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, sprzedaż okiennych i samochodowych 
folii poliuretanowych innych niż do pakowania, 37 polero-
wanie lakieru samochodowego, czyszczenie skórzanej ta-
picerki, regeneracja tapicerki, pranie tapicerki, montaż folii 
okiennych, oklejanie pojazdów, 39 dystrybucja kosmetyków 
samochodowych, dystrybucja środków do oczyszczania 
powietrza w samochodzie, dystrybucja dezodorantów sa-
mochodowych, dystrybucja narzędzi do aplikacji folii: ostrzy, 
rakli, spryskiwaczy wody, dystrybucja folii okiennych i sa-
mochodowych z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
dystrybucja okiennych i samochodowych folii poliuretano-
wych, innych niż do pakowania, 40 przyciemnianie okien sa-
mochodowych, nakładanie na lakier samochodowy powłok 
ochronnych: ceramicznej, kwarcowej i polimerowej, a także 
bezbarwnych folii ochronnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 471168 (220) 2017 05 04
(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCyjNA, Białystok
(540) DeKavit

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, witaminy i prepa-
raty witaminowe.

(210) 471185 (220) 2017 05 04
(731) GALIN KATARZyNA SAI’ES, Nowa Sól
(540) SAI’ES
(510), (511) 14 biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, sztucz-
na biżuteria, jadeit [biżuteria], ozdoby [biżuteria], pierścionki 
[biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [bi-
żuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, łańcuszki 
[biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], amulety 
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżuteria platynowa, kamee 
[biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], broszki ozdobne 
[biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], biżuteria ze szkła sztra-
sowego [sztuczna biżuteria], biżuteria z diamentami, biżute-
ria do obuwia, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria do ka-
peluszy, biżuteria z kryształu, biżuteria ze złotem, bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], amulety będące biżuterią, drut zło-
ty [biżuteria], złote nici [biżuteria], biżuteria ze złota, biżuteria 
na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, broszki 
pokryte złotem [biżuteria], biżuteria z metali nieszlachet-
nych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria, zegary 
i zegarki, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, biżuteria z kości słoniowej, nici ze srebra (biżute-
ria), biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria 
wytworzona z brązu, wpinki do klapy [biżuteria], biżuteria 
z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria w postaci koralików, klamry 
ze srebra [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], pierścionki [biżu-
teria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, bi-
żuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria 
do noszenia na głowie, ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], 
biżuteria ze srebra wysokiej próby, siatka z metali szlachet-
nych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], druciki 
z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z meta-
li szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-

konana z kamieni szlachetnych, bransoletki z tkaniny hafto-
wanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, pierścionki [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z me-
tali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali 
szlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], łań-
cuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], zawiesz-
ki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, arty-
kuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 471186 (220) 2017 05 04
(731) GALIN KATARZyNA SAI’ES, Nowa Sól
(540) SAI’ES

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, sztucz-
na biżuteria, jadeit [biżuteria], ozdoby [biżuteria], pierścionki 
[biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [bi-
żuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, łańcuszki 
[biżuteria], krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], amulety 
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], biżuteria platynowa, kamee 
[biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria], broszki ozdobne 
[biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], biżuteria ze szkła sztra-
sowego [sztuczna biżuteria], biżuteria z diamentami, biżute-
ria do obuwia, wyroby jubilerskie [biżuteria], biżuteria do ka-
peluszy, biżuteria z kryształu, biżuteria ze złotem, bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], amulety będące biżuterią, drut zło-
ty [biżuteria], złote nici [biżuteria], biżuteria ze złota, biżuteria 
na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria dla dzieci, broszki 
pokryte złotem [biżuteria], biżuteria z metali nieszlachet-
nych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria, zegary 
i zegarki, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, biżuteria z kości słoniowej, nici ze srebra (biżute-
ria), biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria 
wytworzona z brązu, wpinki do klapy [biżuteria], biżuteria 
z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria w postaci koralików, klamry 
ze srebra [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], pierścionki [biżu-
teria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nie-
szlachetnych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, bi-
żuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria 
do noszenia na głowie, ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], 
biżuteria ze srebra wysokiej próby, siatka z metali szlachet-
nych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], druciki 
z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z meta-
li szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, bransoletki z tkaniny hafto-
wanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, pierścionki [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z me-
tali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali 
szlachetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], łań-
cuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, 
wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], zawiesz-
ki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, artykuły 
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ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, arty-
kuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 471189 (220) 2017 05 04
(731) SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) S SCM clinic

(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, 
usługi edukacji medycznej, zapewnianie kursów ustawicz-
nego kształcenia medycznego, szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medycz-
ne], 42 laboratoria medyczne, medyczne usługi laborato-
ryjne, medyczne badania naukowe, badania biologiczne, 
badania kliniczne, badania medyczne, 44 usługi medycz-
ne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
aromaterapia, usługi banku krwi, chiropraktyka [nastawia-
nie kręgosłupa], dentystyka [stomatologia], fizykoterapia, 
masaż, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, 
opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, niehospi-
talizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pora-
dy w zakresie farmakologii, placówki do rekonwalescencji, 
szpitale, usługi położnicze [akuszeria], laserowe usuwanie 
żylaków, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, la-
serowe usuwanie grzyba palców nóg, oferowanie terapii 
laserowej do leczenia chorób, usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania medyczne, 
poradnictwo medyczne, konsultacje medyczne, medyczne 
badania osób, usługi opieki medycznej, usługi pomocy 
medycznej, usługi oceny medycznej, usługi obrazowania 
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, usługi 
poradnictwa medycznego, wypożyczanie sprzętu me-
dycznego, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi farm 
zdrowia [medyczne], udostępnianie wsparcia medycznego 
przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu me-
dycznemu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, 
usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, usługi medyczne 
w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie on-
kologii, usługi w zakresie leczenia medycznego, doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, usługi medyczne do-
tyczące leczenia raka skóry, poradnictwo medyczne zwią-
zane z utratą słuchu, usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi medycz-
ne w zakresie oceny stanu zdrowia, doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, analiza tkanek ludzkich do ce-
lów leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie le-
czenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi medyczne związa-
ne z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, 

przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub 
leczenia medycznego, usługi analiz medycznych związa-
ne z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium me-
dyczne, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych związanych z choroba-
mi układu sercowo-naczyniowego, doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi-
kowany personel medyczny, usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.

(210) 471199 (220) 2017 05 04
(731) DyjAK BOGDAN P.h.U. BADy, Kobyłka
(540) bady

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 magnesy na lodówkę, magnesy dekoracyjne, 
14 breloczki do kluczy, 20 statuetki, figurki, ozdoby.

(210) 471200 (220) 2017 05 04
(731) KDRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) KDRC

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 księgowość, audyt działalności gospodar-
czej, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi podatkowe, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, 45 usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych.

(210) 471201 (220) 2017 05 04
(731) LASyK RySZARD, GĄSIENICA-GŁADCZAN 

jÓZEf GIEWONT SPÓŁKA CyWILNA, Zakopane
(540) GIEWONT APARThOTEL

(531) 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13, 17.02.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe.

(210) 471203 (220) 2017 05 04
(731) ThE ENGLISh PLAyhOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) The English Primary

(531) 05.07.13, 01.05.01, 20.07.01, 03.07.19, 24.01.05, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 książki, poradniki, gazety, albumy, czasopi-
sma, podręczniki, broszury, ulotki, plakaty, materiały szkolne, 
obrazy, rysunki, 39 dystrybucja podręczników szkolnych, 
książek i czasopism, 41 edukacja, nauczanie w szkole pod-
stawowej, informacja o edukacji, kultura fizyczna, nauczanie, 
organizowanie obozów sportowych i wycieczek szkolnych, 
publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, szkoły, or-
ganizowanie wyjazdów wakacyjnych, organizowanie warsz-
tatów i szkoleń, nauczanie języków obcych, organizowanie 
pokazów kulturalnych, prowadzenie świetlic, usługi obej-
mujące pozaszkolne formy kształcenia, prowadzenie szkoły 
podstawowej.

(210) 471210 (220) 2017 05 04
(731) EURO-RTM SPÓŁKA jAWNA IGNACZAKOWIE, Legnica
(540) O OfERTO

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 przybory do użytku w gospodarstwie do-
mowym, przybory kuchenne, skarbonki, szklane naczynia 
do picia, wazony, ściereczki do kurzu, pojemniki do użytku 
domowego i kuchennego.

(210) 471221 (220) 2017 05 04
(731) SCM ESTETIC BASTA-ŁySOŃ, SUŁOWICZ-SyDOR, 

SUŁOWICZ SPÓŁKA jAWNA, Kraków
(540) SCM estetic

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, 
usługi edukacji medycznej, zapewnianie kursów ustawiczne-
go kształcenia medycznego, szkolenie w zakresie diety [nie 
medyczne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], 
usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria 
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 42 laboratoria 
medyczne, medyczne usługi laboratoryjne, medyczne ba-
dania naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne, ba-
dania medyczne, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla ludzi i zwierząt, aromaterapia, fizykoterapia, 
masaż, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, 
opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, niehospitali-
zacyjne, chirurgia plastyczna, placówki do rekonwalescencji, 
szpitale, laserowe usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pa-
jączków naczyniowych, laserowe usuwanie grzyba palców 
nóg, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, usłu-
gi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze 
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, 
badania medyczne, poradnictwo medyczne, konsultacje 
medyczne, medyczne badania osób, usługi opieki medycz-
nej, usługi pomocy medycznej, usługi oceny medycznej, 
usługi obrazowania medycznego, zapewnianie leczenia me-
dycznego, usługi poradnictwa medycznego, wypożyczanie 
sprzętu medycznego, usługi farm zdrowia [medyczne], usłu-
gi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych, doradztwo medyczne w za-
kresie dermatologii, usługi medyczne dotyczące leczenia 
raka skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie re-
dukcji masy ciała, usługi medyczne w zakresie leczenia cho-
rób ciała ludzkiego, usługi medyczne do celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi 
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie lecze-
nia chirurgicznego, doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, 
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, analiza kolorów [usługi 
kosmetyczne], zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-
sów, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, chirurgia plastyczna, 
aromaterapia.

(210) 471222 (220) 2017 05 04
(731) MD. jAhIRUL ISLAM, Ostrów Wielkopolski
(540) Rollo Zahir

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, 
materiały opakowaniowe, 30 gotowe potrawy takie jak: 
tortilla, kebab, wrap, zawijana kanapka typu wrap, kanap-
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ka, mięso zapiekane w cieście, 43 restauracja fast-food, bar 
szybkiej obsługi, usługi barowe, przygotowanie żywości 
do konsumpcji.

(210) 471227 (220) 2017 05 05
(731) RyŻEWSKI GRZEGORZ, józefów
(540) Thai Ice

(531) 11.03.05, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blo-
kach, bloki lodu, jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki 
lodu, proszki do sporządzania lodów, sorbety (lody).

(210) 471232 (220) 2017 05 05
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, Ch
(540) VILGITOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 471233 (220) 2017 05 05
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, Ch
(540) VILGIMUS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 471235 (220) 2017 05 05
(731) fUNDACjA ABSOLVENT.PL, Warszawa
(540) STyPENDIUM Z WyBORU

(531) 01.01.05, 18.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, usługi w zakre-
sie head-huntingu [łowców talentów], organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, prace biurowe, zarządzanie i administrowanie 
w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, 36 organizacja zbiórek, sponsorowanie 
finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 orga-
nizowanie i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kon-
gresów, konkursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, nauczanie, kształcenie, 
informacja o edukacji, badania edukacyjne, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze i repor-
terskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), doradztwo zawodowe.

(210) 471237 (220) 2017 05 05
(731) fUNDACjA ABSOLVENT.PL, Warszawa
(540) fUNDACjA Absolvent.pl

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, usługi w zakre-
sie head-huntingu [łowców talentów], organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, prace biurowe, zarządzanie i administrowanie 
w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, 36 organizacja zbiórek, sponsorowanie 
finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 orga-
nizowanie i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kon-
gresów, konkursów, seminariów. sympozjów, zjazdów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, nauczanie, kształcenie, 
informacja o edukacji, badania edukacyjne, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze i repor-
terskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), doradztwo zawodowe.

(210) 471242 (220) 2017 05 05
(731) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Absolvent Consulting

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z perso-
nelem. usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie he-
ad-huntingu [łowców talentów], organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, prace biurowe, zarządzanie i administrowa-
nie w działalności handlowej, 41 doradztwo zawodowe, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie 
i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów 
konkursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, zapewnienie szkoleń i rozrywki online, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, naucza-
nie, kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyj-
ne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi 
wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe).
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(210) 471244 (220) 2017 05 05
(731) TWARÓG EWA PPhU MAXIMA, Szamocin
(540) 4you

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je owocowe i bezalkoholowe.

(210) 471245 (220) 2017 05 05
(731) j&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) hedonist

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gasze-
nia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 471247 (220) 2017 05 05
(731) CONTRACTOR48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fabrication Locale COUVRE-ChEf

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 471257 (220) 2017 05 05
(731) CAMBRIDGE ChOCOLATE TEChNOLOGIES POLSKA 

SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) POLyfOUNT

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 żywność taka jak czekolada, czekolada pitna, 
pasty na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, słodycze cze-
koladowe, czekolada nielecznicza, musy, czekolada na pole-
wy lub posypki, cukierki, cukierki czekoladowe, nielecznicze 
słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, sło-
dycze bez cukru, cukierki inne niż do celów medycznych, 
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety po-
legającej na kontrolowaniu kalorii, cukierki typu krówki/toffi, 
batony, batony polane czekoladą, czekolada do rozpuszcze-
nia, karmelki [cukierki], pralinki, pasty na bazie czekolady, 
wafle ryżowe, wafle zbożowe, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe.

(210) 471260 (220) 2017 05 05
(731) ADAM OSTAPIŃSKI UNAGENCy, jarosławiec
(540) Takie Kwiatki
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, 
rośliny suszone do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych.

(210) 471264 (220) 2017 05 05
(731) LEGG MASON TOWARZySTWO fUNDUSZy 

INWESTyCyjNyCh SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) ESALIENS

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie finansów, administrowanie inwestycjami funduszy, admi-
nistrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie 
funduszami powierniczymi, administrowanie funduszami 
i inwestycjami, administrowanie w zakresie funduszy powier-
niczych, administrowanie inwestycjami, administrowanie 
inwestycjami funduszy, administrowanie planami emerytal-
nymi, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie pa-
pierów wartościowych, administrowanie funduszami wspól-
nego inwestowania, administrowanie finansowe planami 
emerytalnymi pracowników alokacja aktywów, banki z do-
stępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon [home 
banking], bankowe usługi rozliczeniowe, bankowość elektro-
niczna, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość 
telefoniczna, dokonywanie transakcji finansowych, doradcze 
usługi zarządzania finansowego, doradztwo finansowe, do-
radztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, do-
radztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finanso-
we w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo fi-
nansowe w zakresie planów emerytalnych, elektroniczna 
bankowość poprzez globalną sieć komputerową [banko-
wość internetowa], elektroniczne przetwarzanie płatności, 
elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne transakcje 
za pomocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje pie-
niężne, elektroniczne przyjmowanie płatności czekowych, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestowanie funduszy 
kapitałowych, inwestowanie funduszy wzajemnych, inwe-
stowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, in-
westycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, 
obsługa programów oszczędnościowych, obsługa kart 
do transakcji płatniczych, obsługa płatności, obsługa poleceń 
zapłaty, obsługa transakcji finansowych online, planowanie 
i zarządzanie finansowe, pośrednictwo dotyczące papierów 
wartościowych i aktywów, pośrednictwo w sprawach inwe-
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stycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, 
przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów 
wartościowych, przygotowywanie analiz finansowych, roz-
wijanie portfeli inwestycyjnych, skomputeryzowane usługi 
finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa finanso-
wego, sporządzanie raportów i analiz finansowych, świad-
czenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, telefoniczne usługi bankowe, 
transakcje finansowe, transakcje finansowe i monetarne, 
transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, tworzenie 
inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, 
udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyjnych 
funduszy wzajemnych, udzielanie informacji online związa-
nych z kontami inwestycyjnymi, udzielanie informacji zwią-
zanych z kontami inwestycyjnymi przez telefon, udzielanie 
informacji finansowych, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, usługi związa-
ne z zarządzaniem funduszami, usługi finansowych funduszy 
inwestycyjnych, usługi dotyczące jednostkowych funduszy 
powierniczych, usługi w zakresie korporacyjnych funduszy 
powierniczych, usługi transferu i transakcji w dziedzinie fun-
duszy inwestycyjnych, usługi finansowo-inwestycyjne, usłu-
gi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi inwestycyjne 
dla klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania in-
westycjami, usługi w zakresie inwestowania w papiery war-
tościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, usługi w za-
kresie inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie 
zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi w zakresie in-
westycji w papiery wartościowe, usługi inwestycyjne związa-
ne ze zbywalnymi papierami wartościowymi, usługi planów 
emerytalnych, usługi finansowe związane z emeryturami, 
usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi finansowe 
związane z oszczędzaniem, usługi informacyjne dotyczące 
finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub In-
ternetu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem 
Internetu i za pomocą telefonu, usługi zarządzania finansami 
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi bankowe 
opłacania rachunków przez telefon, usługi bankowości elek-
tronicznej, usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi 
doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze zwią-
zane z inwestycjami, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi 
finansowej bankowości osobistej, usługi w zakresie płatno-
ści zdalnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi 
związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczęd-
nościowymi, zapewnianie planów emerytalnych, zapewnia-
nie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, zarządzanie 
funduszem, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie fundu-
szami typu offshore, zarządzanie finansowe funduszami po-
wierniczymi, zarządzanie funduszami dla klientów prywat-
nych, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, 
zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarządzanie portfe-
lem inwestycyjnym, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, 
zarządzanie inwestycjami w akcje, zarządzanie inwestycjami 
funduszy emerytalnych, zarządzania finansowe zbiorowymi 
programami inwestycyjnymi, zarządzanie inwestycjami dla 
klubów i towarzystw wzajemnych, zarządzanie aktywami, 
zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywa-
mi finansowymi, zarządzanie aktywami na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie finansowe planami emerytalnymi pracow-
ników, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe dotyczące 
inwestycji, zarządzanie finansowe związane z bankowością, 

zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zapewnianie inwe-
stycyjnych planów oszczędnościowych, finansowe usługi 
związane z oszczędnościami.

(210) 471266 (220) 2017 05 05
(731) LEXUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) KANCELARIA LEXUM

(531) 26.01.01, 26.01.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 pośrednictwo w zakresie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wycena majątku nieruchomego, zarządza-
nie majątkiem, doradztwo sprawach finansowych i ubez-
pieczenia, zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie 
operacji finansowych w procesie likwidacji przedsiębiorstw, 
inwestycje kapitałowe, windykacja należności, usługi związa-
ne z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, wycena 
pojazdów samochodowych, wycena kosztów naprawy, dzia-
łalność finansowa, leasing finansowy.

(210) 471277 (220) 2017 05 05
(731) ZRW ŁÓDŹ DARIUSZ ZDANOWSKI, MIChAŁ 

SZCZyTKOWSKI SPÓŁKA jAWNA, Łódź
(540) ZRW ŁÓDŹ

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 rozbiórka budynków, budownictwo.

(210) 471284 (220) 2017 05 08
(731) BURNEIKA SPORTS GyM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BURNEIKA SPORTS GyM

(531) 02.01.08, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 21.03.13
(510), (511) 41 kluby zdrowia i fitness, siłownie, usługi 
w zakresie rozrywki, organizowane konkursów sprawności 
fizycznej, organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, działalność sportowa i kulturalna, mianowicie 
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usługi sportowe, trenerskie i dotyczące kultury, usługi popra-
wy kondycji fizycznej, informacja o sporcie, kulturze fizycznej 
i o kulturze, gimnastyka (instruktaż), wynajmowanie obiek-
tów sportowych.

(210) 471307 (220) 2017 05 08
(731) CAMBRIDGE ChOCOLATE TEChNOLOGIES POLSKA 

SPÓŁKA AKCyjNA, Warszawa
(540) fOUNT

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 żywność taka jak czekolada, czekolada pitna, 
pasty na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, słodycze cze-
koladowe, czekolada nielecznicza, musy, czekolada na pole-
wy lub posypki, cukierki, cukierki czekoladowe, nielecznicze 
słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, sło-
dycze bez cukru, cukierki inne niż do celów medycznych, 
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety po-
legającej na kontrolowaniu kalorii, cukierki typu krówki/toffi, 
batony, batony polane czekoladą, czekolada do rozpuszcze-
nia, karmelki [cukierki], pralinki, wafle ryżowe, wafle zbożowe, 
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 471313 (220) 2017 05 08
(731) BASf Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung 

Zürich, Zürich, Ch
(540) RyLOX
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, w szczególności preparaty do wzmacniania 
roślin, chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządza-
nia stresem u roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, pre-
paraty chemiczne do zaprawiania nasion, środki powierzch-
niowo czynne, naturalne lub sztuczne chemikalia stosowane 
jako seksualne przynęty lub środki do oszałamiania owadów, 
5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycy-
dy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.

(210) 471327 (220) 2017 05 08
(731) NOWACKI PAWEŁ NOW-IMP, Warszawa
(540) GLOBAL fOOD technologies

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy jadalne, przyprawy 
spożywcze, sosy [przyprawy], chemiczne przyprawy ku-
chenne, przyprawy do pieczenia, przyprawy do żywności, 
dodatki smakowe i przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty).

(210) 471334 (220) 2017 05 08
(731) ŻAMOjDA jAROSŁAW STANISŁAW, Warszawa
(540) MŁODE WILKI

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 film kinematograficzny, magne-
tyczne nośniki danych, taśmy magnetyczne, gry, dyski kom-
paktowe, 35 reklama, produkcja filmów reklamowych, rekla-
ma on-line, publikowanie tekstów reklamowych, 41 studia 
filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
muzyczna, produkcja programów telewizyjnych, usługi po-
kazów filmowych, pisanie scenariuszy, 45 zarządzanie pra-
wami autorskimi.

(210) 471337 (220) 2017 05 08
(731) MAĆKOWIAK MAŁGORZATA M.S.-MOTO, 

Szelejewo Pierwsze
(540) MS MOTO www.msmoto.pl

(531) 09.07.01, 09.07.21, 21.03.25, 26.01.01, 26.03.01, 26.11.03, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14

(510), (511) 9 kaski ochronne dla motocyklistów, gogle dla 
motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocykli-
stów do ochrony przed wypadkami lub urazami, 25 odzież 
skórzana dla motocyklistów, stroje nieprzemakalne dla mo-
tocyklistów, odzież do jazdy na motocyklu, buty dla motocy-
klistów, kurtki motocyklowe, rękawice motocyklowe, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej przez Internet takich produktów jak: 
kaski motocyklowe i akcesoria do kasków, kurtki skórzane, 
kurtki tekstylne, spodnie skórzane, spodnie tekstylne, kombi-
nezony jednoczęściowe, kombinezony dwuczęściowe, bie-
lizna termoaktywna, buty motocyklowe, buty, skarpety ter-
moaktywne, kominiarki, kołnierze, chusty, t-shirty, rękawice, 
pasy nerkowe, gogle motocyklowe, torby, sakwy, kufry, piór-
niki, plecaki, blokady i zabezpieczenia, zestawy napędowe, 
świece zapłonowe, akumulatory, oleje, płyny do spryskiwa-
czy, smary, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet takich 
produktów jak: kaski motocyklowe i akcesoria do kasków, 
kurtki skórzane, kurtki tekstylne, spodnie skórzane, spodnie 
tekstylne, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony 
dwuczęściowe, bielizna termoaktywna, buty motocyklowe, 
buty, skarpety termoaktywne, kominiarki, kołnierze, chusty, 
t-shirty, rękawice, pasy nerkowe, gogle motocyklowe, torby, 
sakwy, kufry, piórniki, plecaki, blokady i zabezpieczenia, zesta-
wy napędowe, świece zapłonowe, akumulatory, oleje, płyny 
do spryskiwaczy, smary, administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie 
składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówie-
nia towarów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.

(210) 471340 (220) 2017 05 08
(731) POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA 

W POZNANIU RADIO MERKURy SPÓŁKA AKCyjNA, 
Poznań
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(540) R Radio Poznań

(531) 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, 
aparaty do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne, audio-
wizualne urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyk-
tafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: pły-
ty CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski kompaktowe, dyski 
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne 
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków kompu-
terowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
elektroniczne procesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, 
filmy kinematograficzne, filmy kinematograficzne naświe-
tlone, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, głośniki, 
głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, 
interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe, ka-
sety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magne-
tyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo, kasety 
wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe 
odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) 
z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty [an-
teny bezprzewodowe], maszty antenowe, maszty do anten 
bezprzewodowych, maszty radiotelegraficzne, megafony. 
mikrofony, monitory, monitory do komputerów, nadajniki 
bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości 
radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki radiowe, 
nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne 
zawierające komputerowe bazy danych, nienagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, 
nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarza-
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne 
nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne no-
śniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci 
komputerowe, pamięci USB, pliki graficzne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, płyty kom-
paktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 
zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, 
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania 
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz 
danych, procesory tekstu, programy gier komputerowych, 
programy komputerowe jako software ładowalny, programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu 
operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, przenośne 
urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, steru-
jące programy komputerowe do systemu operacyjnego, 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestra-
cji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizato-
ry, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 

do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane 
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy 
statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie kompu-
terowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazyno-
wania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz da-
nych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optycz-
ne, 35 reklama, reklama i marketing, promocja [reklama] 
koncertów, reklama i usługi reklamowe, udzielanie informacji 
związanych z reklamą, usługi badawcze zwijane z reklamą, 
reklamy radiowe, marketing internetowy, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 38 tele-
komunikacja radiowa, emisja radiowa, komunikacja radiowa, 
emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja treści 
wideo, transmisja danych przez Internet, usługi w zakresie 
internetowych emisji radiowych, cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, transmisja danych audio za po-
średnictwem Internetu, zapewnianie dostępu do informacji 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie treści audiowizual-
nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi 
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem In-
ternetu, 41 radiowe programy rozrywkowe, usługi produkcji 
radiowej, realizacja transmisji radiowych, przygotowywanie 
programów radiowych, montaż programów radiowych, pre-
zentowanie programów radiowych, dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, produkcja radiowych programów rozrywko-
wych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi roz-
rywkowe telewizyjne i radiowe, produkcja radiowa, filmowa 
i telewizyjna, przygotowywanie programów radiowych i te-
lewizyjnych, produkcja i prezentacja programów radiowych, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, sprzedaż progra-
mów radiowych do kilku stacji, usługi w zakresie produk-
cji programów radiowych, przygotowywanie i realizacja 
programów telewizyjnych i radiowych, świadczenie usług 
w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, produkcja przed-
stawień i programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka 
w postaci koncertów, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki 
cyfrowej z Internetu, usługi radia internetowego w zakresie 
rozrywki.

(210) 471376 (220) 2017 05 09
(731) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZAChOROWSKI 

SPÓŁKA jAWNA, Nasielsk
(540) MERIVA
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne natynkowe i podtynkowe.

(210) 471380 (220) 2017 05 09
(731) SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDyTOWA, 
Bolechowo-Osiedle

(540)  S Agriculture
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztar-
da, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 surowe i nie-
przetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu 
akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świe-
że zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwie-
rząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej ta-
kich towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, me-
lasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, surowe i nieprzetwo-
rzone 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 nasiona, cebulki, rozsady 
i nasiona do sadzenia, piwo, wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco-
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 471390 (220) 2017 05 09
(731) TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) INVEST PRO
(510), (511) 2 farby, lakiery i środki zapobiegające korozji, 
35 usługi selekcji i przedstawienia asortymentu usług zwią-
zanych ze sprzedażą farb, lakierów i środków zapobiegają-
cych korozji tak, aby ich nabywca mógł dokonać między 
nimi wyboru – prowadzone tradycyjnie lub on-line w tym 
za pośrednictwem Internetu: świadczenie usług reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, prowadzenie usług promocji 
i sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 471417 (220) 2017 05 09
(731) KUBIK SyLWESTER, jedlicze A
(540) VOLANTES

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, galanterii, biżuterii, kosme-
tyków, 42 usługi projektantów mody.

(210) 471515 (220) 2017 05 11
(731) jANIKOWSKI MAREK EM jANIKOWSCy, Srebrna Góra
(540) TRASy ENDURO SREBRNA GÓRA

(531) 27.05.01, 09.07.21, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, 41 organizowanie imprez sporto-
wych, informacje o rekreacji, organizowanie zajęć rekreacyj-
nych, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi informacji 
o rekreacji, publikowanie katalogów dotyczących turystyki.

(210) 471516 (220) 2017 05 11
(731) hOME & KITChEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Guido hand made Coffee

(531) 05.13.01, 11.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 7 napoje (urządzenia elektromechaniczne 
do przygotowywania-), owoce (wyciskacze do -) elektryczne 
domowe, pieprz (młynki do -) inne niż ręczne, roboty kuchen-
ne elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
urządzenia do zgazowywania / saturacji, 11 czajniki elektrycz-
ne, ekspresy do kawy (elektryczne -), filtry do kawy elektryczne, 
filtry do wody pitnej, kawa (elektryczne ekspresy do -), kawa 
(elektryczne filtry do -), kawa (urządzenia do palenia -), kuchen-
ny (sprzęt -) elektryczny, lód (aparatura i urządzenia do wytwa-
rzania -), mleko (urządzenia do chłodzenia -), sprzęt kuchenny 
(elektryczny -), talerze (podgrzewacze -), urządzenia do pale-
nia kawy, woda (aparatura i instalacje do zmiękczania -), woda 
(urządzenia do filtrowania -), 21 ceramika (wyroby -) dla gospo-
darstwa domowego, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajni-
ki nieelektryczne, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, 
nieelektryczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, foremki 
do lodu, formy, foremki do ciast [przybory kuchenne], gospo-
darstwo domowe (przybory do użytku w -), herbata (pudełka 
na - ), herbata (sitka do -), herbata (zaparzaczki do -), imbryki 
nieelektryczne, kawa (dzbanki do parzenia -) nieelektryczne, 
kawa (filtry do -) nieelektryczne, kawa (młynki do -) ręczne, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kuchenne 
(przybory -), łopatki [sztućce], naczynia ceramiczne, naczynia 
do mieszania koktajli [shakery], naczynia stołowe, napoje (ter-
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mosy do -), porcelana, rondelki, tygielki, serwisy do herbaty, 
serwisy do kawy, sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, 
szklanki do napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, 30 aromaty kawowe, ciasta, ciasto, ciast-
ka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, czekolada, czekolada 
(napoje na bazie -), dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki 
owocowe [słodycze], gofry, herbata (napoje na bazie -), herba-
ta mrożona, herbata, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, 
kakao (napoje na bazie -), kakao (wyroby z -), kanapki, kasze 
spożywcze, kawa, kawa (napoje n a bazie - ), kawa nie palona, 
lody spożywcze, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje ka-
kaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, przyprawy, słodycze, słodziki natural-
ne, sorbety [lody], substytuty kawy, środki wiążące do lodów 
spożywczych, wyroby cukiernicze, 43 bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, restaura-
cje samoobsługowe, usługi barowe.

(210) 471519 (220) 2017 05 11
(731) ROMAN KAROL KR, Czernica
(540) INVICTUS fITNESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 komplety sportowe, odzież sportowa, 28 ska-
kanki, artykuły gimnastyczne i sportowe, hantle, ciężarki 
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do hantli do pod-
noszenia ciężarów, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposa-
żone w ciężarki, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, 
piłki masujące, rękawice sportowe, rękawice do podnoszenia 
ciężarów, sztangi do podnoszenia ciężarów, taśmy kompre-
syjne, hantle do podnoszenia ciężarów, ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, akcesoria i sprzęt sportowy do tre-
ningu funkcjonalnego, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w związku z: kompletami sportowymi, odzieżą sportową, 
skakankami, artykułami gimnastycznymi i sportowymi, han-
tlami, ciężarkami na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążkami 
do hantli do podnoszenia ciężarów, maszynami do ćwiczeń 
fizycznych wyposażone w ciężarki, pasami używanymi przy 
podnoszeniu ciężarów, piłkami masującymi, rękawicami 
sportowymi, rękawicami do podnoszenia ciężarów, sztan-
gami do podnoszenia ciężarów, taśmami kompresyjnymi, 
hantlami do podnoszenia ciężarów, ochraniaczami ciała 
do użytku sportowego, akcesoriami i sprzętem sportowym 
do treningu funkcjonalnego.

(210) 471524 (220) 2017 05 11
(731) BIT CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BIT Enterprise Platform
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 471530 (220) 2017 05 11
(731) WLAZŁy RySZARD fIRMA hANDLOWA LyNX fh LyNX 

SC LW jEANS, Kalisz
(540) LyNX
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzie-
ży, dodatków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy.

(210) 471549 (220) 2017 05 12
(731) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NetStork
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi 
informatyczne.

(210) 471553 (220) 2017 05 12
(731) OSIŃSKI PAWEŁ KRZySZTOf, Chyby
(540) jumbritta
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.

(210) 471559 (220) 2017 05 12
(731) ENREM POŁANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tursko Małe
(540) ENREM POŁANIEC

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 cysterny jako pojemniki metalowe na ciecz, 
pojemniki i zbiorniki metalowe, budowlane konstrukcje me-
talowe i ich części, 7 wytwornice (generatory) pary, 11 wy-
mienniki ciepła, piece grzewcze, paleniska dla pieców grzew-
czych, palniki piecowe, 37 usługi związane z: montowaniem 
i spawaniem konstrukcji stalowych, z budową rurociągów 
przemysłowych i ich konserwacją, z remontami turbin i czę-
ści do nich, z remontami wytwornic pary, z remontami wy-
mienników ciepła, z remontami pieców grzewczych, pale-
nisk do pieców grzewczych, palników piecowych, zabudową 
obiektów inżynierii lądowej, zabudową obiektów inżynierii 
wodnej, z budowlanymi pracami izolacyjnymi, z wykonywa-
niem instalacji grzewczych, 42 badania i analizy techniczne.

(210) 471573 (220) 2017 05 12
(731) DR MATERAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka
(540) Dr Materac

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 dmuchane poduszki do celów medycznych, 
materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace 
położnicze, meble wykonane specjalnie do celów medycz-
nych, 20 kanapo - tapczany, kanapy, komody, kredensy, krze-
sła, lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, 
łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka 
drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, 
materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, 
maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemow-
ląt, maty do spania, meble, meble biurowe, meble metalo-
we, meble ogrodowe, meble szkolne, parawany [meble], 
poduszki, stoły, stoły do masażu, szezlongi, taborety, tabo-
rety ze schodkiem [meble], toaletki, wezgłowia, 24 narzuty 
na łóżka, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia 
na meble z tkanin, pokrycie na materace, pokrowce i narzuty 
na meble.
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WyKAZ  KLASOWy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh 
ZGŁOSZONyCh  W  TRyBIE  KRAjOWyM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 464440, 466596, 469136, 469836, 469985, 469988, 469990, 469991, 470534, 470537, 470539, 470614, 470805, 
470938, 471313

2 465878, 466596, 471390

3 460920, 465878, 466596, 467902, 467905, 467909, 468014, 468919, 468922, 468985, 468986, 468989, 468991, 
470303, 470372, 470482, 470484, 470656, 471334

4 467997, 468647, 468648

5 466036, 466037, 466040, 466586, 466596, 467902, 467905, 467909, 467926, 467927, 467928, 467929, 467930, 
467931, 467933, 467934, 468919, 468922, 469065, 469425, 469528, 469681, 469985, 469988, 469990, 469991, 
470248, 470299, 470303, 470457, 470534, 470537, 470539, 470600, 470805, 470889, 471149, 471150, 471168, 
471232, 471233, 471313

6 466583, 468627, 469324, 470454, 470608, 471559

7 466583, 469324, 470491, 470656, 470838, 470943, 471516, 471559

8 470321, 470656

9 461165, 464440, 466987, 466988, 468486, 468647, 468648, 468675, 468681, 468777, 468992, 468993, 468994, 
469105, 469304, 469324, 469430, 469617, 469624, 469729, 469994, 470008, 470299, 470391, 470456, 470500, 
470656, 470664, 470795, 470906, 470925, 470926, 471199, 471245, 471334, 471337, 471340, 471376, 471549

10 467902, 467905, 467909, 469430, 470290, 471573

11 464440, 468647, 468648, 468994, 469324, 470299, 470454, 470618, 470943, 471516, 471559

12 460156, 465878, 469624, 469694, 469696, 470491

14 469304, 469624, 470608, 471185, 471186, 471199

16 460153, 469391, 469617, 469624, 469648, 469729, 469749, 469994, 470466, 470608, 470664, 470979, 471203, 
471222

17 468627, 469324, 470491, 470614, 470796, 470935, 470938

18 469558

19 468627, 469209, 469658, 469749, 470614, 470938

20 470608, 471199, 471573

21 464440, 469440, 469528, 470321, 470328, 471210, 471516

22 470537

24 468230, 468231, 469624, 469889, 471573

25 464515, 465878, 466165, 468675, 469558, 469624, 469879, 469889, 470323, 470979, 471155, 471156, 471245, 
471247, 471337, 471519, 471553

26 469558

28 466462, 469879, 470795, 470905, 471519

29 456589, 463050, 463052, 464617, 466586, 467549, 467598, 468555, 468867, 470003, 470326, 470612, 470657, 
471380

30 456589, 464440, 464617, 466586, 467366, 467598, 467703, 468541, 468555, 468567, 468977, 468996, 469148, 
469149, 469266, 469681, 470003, 470608, 470612, 470649, 470657, 470835, 470836, 470842, 470846, 470847, 
470849, 470850, 470859, 470862, 470896, 470911, 471222, 471227, 471257, 471307, 471327, 471380, 471516

31 456589, 463965, 464440, 466462, 466586, 467549, 470328, 470537, 471260, 471380

32 456589, 460366, 464440, 466165, 466586, 469432, 470007, 470647, 471244, 471380

33 464440, 466586, 468442, 468446, 468448, 468450, 469904

34 462819, 462822, 463127
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35 456589, 456883, 460153, 460154, 460156, 460920, 461165, 462277, 464440, 464531, 464617, 465878, 466045, 
466165, 466582, 466987, 466988, 467601, 467902, 467905, 467909, 467915, 468230, 468231, 468355, 468377, 
468381, 468394, 468559, 468647, 468648, 468675, 468777, 468823, 468824, 468913, 468919, 468922, 468977, 
468997, 469065, 469182, 469358, 469391, 469440, 469489, 469624, 469627, 469631, 469639, 469663, 469694, 
469696, 469749, 470008, 470299, 470328, 470360, 470361, 470427, 470466, 470472, 470608, 470654, 470656, 
470664, 470795, 470838, 470857, 470875, 470905, 470906, 470926, 471138, 471145, 471166, 471185, 471186, 
471200, 471235, 471237, 471242, 471334, 471337, 471340, 471380, 471390, 471417, 471515, 471519, 471530

36 456883, 460154, 464531, 466045, 466987, 466988, 467601, 467712, 468913, 469391, 469624, 469749, 469899, 
470008, 470265, 470427, 470528, 470594, 470651, 470702, 470814, 471200, 471235, 471237, 471264, 471266

37 456883, 464531, 465878, 467712, 468120, 468212, 468647, 468648, 468997, 469324, 469391, 469658, 469749, 
469836, 470265, 470454, 470594, 470796, 470838, 470857, 470938, 471066, 471166, 471277, 471559

38 460156, 462277, 466987, 466988, 467601, 468500, 469105, 470008, 470664, 470807, 470814, 470906, 471140, 
471340

39 456883, 468627, 468997, 469358, 469391, 469405, 469410, 469749, 470360, 470361, 470593, 470594, 470702, 
470926, 471166, 471203

40 465878, 466583, 468230, 468231, 468627, 469107, 469639, 470796, 471166

41 460153, 461165, 462277, 465878, 466045, 466987, 466988, 467601, 467902, 467905, 467909, 468675, 469065, 
469105, 469391, 469617, 469624, 469627, 469631, 469648, 469663, 469729, 469885, 469889, 469994, 470008, 
470427, 470452, 470640, 470642, 470664, 470840, 470875, 470925, 470979, 471145, 471165, 471189, 471203, 
471221, 471235, 471237, 471242, 471245, 471284, 471334, 471340, 471515

42 464531, 467601, 468120, 468212, 468500, 468647, 468648, 468777, 469105, 469304, 469324, 469358, 469430, 
469749, 469994, 470008, 470265, 470360, 470361, 470456, 470500, 470664, 470814, 470926, 471189, 471221, 
471417, 471524, 471549, 471559

43 456883, 464617, 467712, 468977, 469627, 469631, 469663, 470529, 470530, 470547, 470608, 470702, 470842, 
471201, 471222, 471516

44 460920, 463965, 467902, 467905, 467909, 468120, 469430, 469489, 469749, 469889, 470290, 470360, 470361, 
470702, 470902, 471145, 471189, 471221

45 460154, 466582, 469391, 469749, 470608, 470664, 471200, 471334
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WyKAZ  ALfABETyCZNy  ZNAKÓW  TOWAROWyCh  ZGŁOSZONyCh 
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 S Agriculture 471380

...bo domowe jest lepsze! 464440

4you 471244

A & K LUXURy EXPO 460153

A & K LUXURy GROUP 460154

A & K LUXURy MARKET 460156

A ALEjKA BLISKO CIEBIE. 464531

Absolvent Consulting 471242

acaisoft 469105

AGODEPRIN 471150

Agolek 467928

Agoval 467934

AGROLOK Najbliżej rolnika 470537

ambasada uśmiechu 470902

AptimO.pl dla zdrowia 468381

ARCANUM MEDICA 469065

AT 468355

Baby Ecologica 468919

Baby ECOLOGICA 468922

bady 471199

BEIRUT hUMMUS BAR 470530

BIMERG Meet the possibilities 468627

BIOBANK LÓDŹ 469358

BIT Enterprise Platform 471524

BLaCK WeeKenD 468559

bmc Budujemy Twoje Marzenia 467712

BULBOX 470534

BURNEIKA SPORTS GyM 471284

BUSINESS ROyALS 
KING SIZE fILTER ENGLAND 463127

ByDGOSKI fESTIWAL OPEROWy 470640

charistia 470608

ChEMTEX fACTORy SERVICE  
Ankofos PREPARAT 
fOSfORANUjĄCO-ODTŁUSZCZAjĄCy 
W POSTACI PROSZKU 
WWW.ChEMTEX.COM.PL 469836

ChIPSy PUSTELNIKA 470896

Ciasteczka Adamka 
TRADyCjA OD 1984 ROKU 468996

COMET BUSINESS CENTER 456883

COOKINI BETTER ThAN GOOD 469440

CORDILLERA ANDINA 468446

CROSS ISOTONIC Sports Drink 470647

CyCLOChECK 469430

D szpital Dworska 470361

DAhUA 468681

DecorVent 470454

DeKavit 471168

Delecta 
Mini serniczki na chrupiącym spodzie 469266

Dester 467929

DIAMOS 470656

do designer outlet Warszawa 470427

dobreziółka.pl 468377

DOBRZE ByĆ WyMAGAjĄCyM 469528

Dr Materac 471573

Duet 466987

DUET 466988

DULOSIN 467931

DUO flex 470600

DUOLOSIN 467933

Dutalek 467927

DUTALOSIN 467930

Dutaster 467926

ECCOTON 466596

ECOTOyS 470905

endorfinium 470372

ENREM POŁANIEC 471559

ESALIENS 471264

EUROCOLOR Okno. Serce domu 469658

EXPRES SERWISSerwis urządzeń 
gastronomicznych i chłodniczych 471066

eyebar 460920

fabrication Locale COUVRE-ChEf 471247

fastiGROOM 470321

fity 469889

fLIS happy Time MILK & hAZELNUT 4 pack 468541

fLOROfOSKA 469136

fOUNT 471307

francis Gattél 470391

fUNDACjA Absolvent.pl 471237

Game jam Awards 470452

GENESISART 469639

GGG CNC machined components 
fabrication and Assembly 466583

GIEWONT APARThOTEL 471201

GLOBAL fOOD technologies 471327

GOLDEN DOG 469107

Good herbs 469681

GRAND IMPERIAL 468867
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Grandes Amigos Café 470649

GRUPA PROfBUD 470594

GUCIO 470326

Guido hand made Coffee 471516

hadart PROjECT 468120

hAh Art & Music Club 469885

heartBeat 470290

hedonist 471245

helios 467703

hL hASCO-LEK WROCŁAW 
POLSKI PRODUKT DZIĘKUjEMy ZA ZAUfANIE 467909

hL hASCO-LEK WROCŁAW 
WyBIERAj POLSKIE PRODUKTy 467902

hL hASCO-LEK WROCŁAW 
WyBIERAj POLSKIE PRODUKTy 467905

hPA TEST 470857

hydr 470925

Imperial  61 Dariusz Król 470618

Inspire SOURCING 466045

INTERNATIONAL TOBACCO 
fILTER CIGARETTES hIT 462819

INVEST PRO 471390

INVICTUS fITNESS 471519

IS INSURANCE SERVICE 470528

j 470840

jumbritta 471553

KANCELARIA LEXUM 471266

KB MANIAC POZNAŃ 470979

KDRC 471200

kids UP 468777

kochaj.pl 470664

KOPERNIK TORUŃ od 1763 
Mieszanka Toruńska 
LEGENDARNy SMAK 
jESZCZE DELIKATNIEjSZE CIASTO 469149

KOPERNIK TORUŃ od 1763 
Serca Toruńskie 
LEGENDARNy SMAK LUKROWANE 
jESZCZE DELIKATNIEjSZE CIASTO 469148

KRAKEN BAR 470529

Kulinarika TASTE Of jOURNEy 466586

L INTERNATIONAL TOBACCO 
lubelskie filter cigarettes 462822

LA RIVE lifestyle fREE motion grey 468991

LA RIVE lifestyle LOOK of woman pink 468989

LA RIVE lifestyle LOOK of woman rose 468986

LA RIVE PRESTIGE ThE MAN BLUE 468985

Lech modern fabrics 468230

LENTyMA 469991

Life GUARD 470795

Lila Róż 467915

Lisse 469558

LyNX 471530

łapsy 470612

ŁatwyKredyt.pl 470651

M 463965

MAhTON POLSKI SChRON MODUŁOWy 469209

margopack 470466

MERIVA 471376

MfT 469182

MILLENNIUM Air Chocolate 470836

MILLENNIUM Gold 470847

MILLENNIUM Golden Nut 470835

MILLENNIUM Marsh.mallows air 
air mash mallows BELGIUM PRODUCT 470859

MILLENNIUM with Love 470850

MILLENNIUM 470842

MITU 468448

MIVyTO 469988

Mleczna 470911

MŁODE WILKI 471334

MM M.MAZUREK I PARTNERZy 466582

MMA24.NET IT’S A fIGhTER’S WORD. 
WELCOME! 466165

mobileIT 468823

mosoco 471140

MOVO 469694

Mój Sekret Drożdże INSTANT 
UDANE WyPIEKI Bez przygotowywania 
rozczynu Na 0,5 kg mąki 467366

mr.mood WARMOMENTS 467997

MROW MONITORING ROZWOjU 
OBSZARÓW WIEjSKICh 469994

MS MOTO www.msmoto.pl 471337

My Little Discovery 469648

MyRESA 469990

NAVARy 469985

nelli blu 471155

neopharma 468394

NetStork 471549

nglt group 469410

NIC NIE PRZEPADA 470008

Nordfarm 470457

northgate logistics 469405

NOWEINWESTyCjE.PL 467601

NOWOŚĆ Delecta PROSTO Z SERCA 
ZASMAKUj! GALARETKA deserowa 
SMAK TRUSKAWKI I MALINy 
BEZ ŻELATyNy 1 h W LODÓWCE 467598

NS MASZyNy 470838

O nowa ortopedia 470360

O OfERTO 471210

oficjalne ROZPOCZĘCIE WAKACjI Bałtów 471165

OneDayClinic 470702

OPERA NOVA w Bydgoszczy 470642

OSIEDLE MIESZKANIOWE CyBERNETyKI 17 469749



1 2 1 2

95 BIULETyN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2017

Oskar Le Grand Petite Complimente 470862

Oskar Le Grand Truff 4 you 470849

Oskar Le Grand 470846

OTTIMO collezione 471156

Paek 456589

PARTNER AGD RTV 468997

PCD POLSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE 468913

Perspective Wall 470796

PILSVAR 470007

PKO Program finansowania Tuczu 469899

PMC MOTORSPORT 465878

Poland Business Run 470875

POLISh hIP-hOP festival 468675

POLyfOUNT 471257

PORT ROyAL fISh And OySTERS 469631

PORT ROyAL 469663

PR 469627

Pregna PREMIUM 470248

PREZyDENT 469904

PROACTA 470456

PROCTOLAN 470484

PRO-ENERGOSTER 468212

PSI SALON EWA GRABOWSKA 469489

PSyLLOSOfT 469304

Pupillo.pl zadbaj o swojego pupila 470328

QKing PANUjE NAD SMAKIEM 470003

QQPAK 470539

R Radio Poznań 471340

RAID 464515

RAjD KATyŃSKI KOChAM POLSKĘ 
I Ty jĄ KOChAj ! www.rajdkatynski.net 469624

rebeliampka 469729

REGGIO 469696

RETRO OffICE hOUSE 469391

Rollo Zahir 471222

RONNEy POWERED By LONDON 
CLASSIC EXTRA STRONG SALON PREMIUM 
PROfESSIONAL hAIR SPRAy EXTRA STRONG 
1 2 3 4 5 CLASSIC hAIR SPRAy 468014

RyLOX 471313

S SCM clinic 471189

SAGAZ 468442

SAI’ES 471185

SAI’ES 471186

salo 470500

SAMDOS 471138

SBL PROjECT MANAGEMENT 470265

SCM estetic 471221

SEBANG 468486

SENESTO 468977

ShareSpace 470814

SILNA MARKA hOTELU 470472

SILVER john 470482

Smakami 470657

SmartEnergy System 470926

SMOGSTOP 470299

SOCKS BOX 470323

SOKOŁÓW KRUChA WIEPRZOWINA 
ŁOPATKA O SMAKU PIECZENIOWyM 
30 min i gotowe! SLOW COOKED 
WOLNO GOTOWANE 10h 85°C 463050

SOKOŁÓW KRUChA WOŁOWINA 
ŁOPATKA O SMAKU PIECZENIOWyM 
30 min i gotowe! SLOW COOKED 
WOLNO GOTOWANE 10h 85°C 463052

SPORT CODE 471145

Storm 461165

STyPENDIUM Z WyBORU 471235

swiatopalu.pl 470654

SyLIMAVIT 470889

SyMas 468824

Ś 468647

Ś 468648

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDyCyNy SĄDOWEj 468500

Takie Kwiatki 471260

TASTE Of INDIA 470547

TenSmak PRZyPRAWA MyŚLIWSKA 468567

TERMO KONCEPT 470943

Termo Organika 470938

Test ciążowy Baby fast Strumieniowy 
RODZINA ZDROWIA 466037

Test ciążowy Baby Way Płytkowy 
RODZINA ZDROWIA 466036

Test owulacyjny Lh Ovumi 
RODZINA ZDROWIA 466040

Thai Ice 471227

The Engineers Band 469617

The English Primary 471203

TNTV TWOjA NOWA TELEWIZjA 462277

TORES 469425

Tostini 464617

TRADyCyjNA RECEPTURA PIWOWAR 
Doskonały smak Premium 469432

TRASy ENDURO SREBRNA GÓRA 471515

TROIS ALPACA 468450

TURBO WORKS 470491

U1 UONE 469879

VENO REPAIR 470303

VILGIMUS 471233

VILGITOR 471232

VIMARIS 470805

VOLANTES 471417

W WRAPSTER 471166

Warzywna Gosposia 468555

WILD KRILL 466462
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WILMAT POWER 468994

WTX 468992

WTZ 468993

WySZUKANE PRZyjEMNOŚCI BAKALLAND 
Chrupiąca sałatka Mix z ziarnami 
prażonymi: słonecznik dynia, pinia ziarna 467549

XANCONALON 471149

xp.pl 470807

zeolitherm 470614

ZET TRANSPORT 470593

ZRW ŁÓDŹ 471277

ŻyWy ŻyWSZy ŻyWIEC 460366



iNFORMacJe O WyzNaczONych Na TeRyTORiUM  
RzeczyPOsPOLiTeJ POLskieJ DO DNia 14 kWieTNia 2016 R.  

MiĘDzyNaRODOWych zNakach TOWaROWych

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy  
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.

619163 LE PALAIS DES SAVEURS
CfE: 09.07.19, 24.01.05, 
26.11.01, 27.05.01

29, 30, 31
1345666 hENNEWAy

CfE: 26.04.01, 27.05.01 18, 25, 35

WyKAZ  KLASOWy  WyZNACZONyCh  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERyTORIUM  RZECZyPOSPOLITEj  POLSKIEj   

MIĘDZyNARODOWyCh  ZNAKÓW  TOWAROWyCh

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

18  1345666 

25  1345666 

29  619163 

30  619163 

31  619163 

35  1345666



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.

538373 CELLI (2017 05 04)
CfE: 03.01.06, 26.03.18, 27.05.24 7

570763 OVASTAT (2017 02 20) 5
837790 cofEE (2017 03 09)

CfE: 26.07.05, 27.05.01 18, 25, 35
945405 aloft (2017 04 24)

CfE: 26.04.18, 27.05.01 43
1210739 CettaOx (2017 02 22) 1, 5, 37
1275241 DITECh hAUSTEChNIK (2017 05 09)

CfE: 07.01.12, 26.11.13, 27.05.10 7, 11, 17
1286951 fAST TRACK (2017 01 24)

CfE: 09.03.17, 24.15.21, 26.03.23, 26.04.09 39
1331660 XtraMile (2017 05 02) 35, 42
1345533 MILUCCA (2017 02 28, 

2016 12 11)
3, 8, 20, 21, 25, 26

1345554 Multigamma (2017 03 23, 2017 01 26) 3, 5
1345596 K.O.L KEy Of LIfE (2017 02 07, 

2017 01 20)
1, 3, 5, 8, 9, 10, 
11, 16, 18, 20, 
21, 24, 26, 35

1345677 Parrot SWING (2016 12 02, 2016 06 03)
CfE: 27.05.10 12, 28

1345683 PLAyONEERS (2017 01 10, 
2016 10 21)

9, 18, 25, 28, 
35, 41

1345737 VANESSA (2016 11 14)
CfE: 27.05.02 7

1345780 Kj (2017 02 28, 2016 09 02)
CfE: 27.05.22 6, 18, 25

1345786 eta (2017 01 23)
CfE: 27.05.01 7, 11

1345798 badea, bathrooms part of the baumann 
group (2016 12 28)
CfE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10 11, 20

1345833 2016 09 08, 2016 04 04)
CfE: 01.15.23, 26.01.16, 
29.01.15

9, 12, 15, 16, 28, 35, 
38, 41

1345854 Reecoo (2017 01 23)
CfE: 27.05.01, 29.01.04 7

1345884 SERICCA (2016 11 28)
CfE: 27.05.01 18, 24

1345939 BORAMIN CA TRADECORP (2017 01 23) 1
1345945 AEE (2017 02 01)

CfE: 27.05.11 9
1345973 simmer huang (2017 02 07) 43
1345975 TOP BRIGhT (2017 02 07)

CfE: 03.01.16, 26.04.04, 28.03.00, 29.01.12 28

1345977 MANDOLINO (2017 02 03, 
2016 11 30)

29, 30

1345988 ARyMI (2017 03 13) 34
1345989 (2017 03 16)

CfE: 26.01.18, 28.03.00 33
1345997 RUSh (2017 04 07, 2016 10 11) 5
1346067 SWEET BOX (2016 09 23, 2016 05 13)

CfE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12 28, 30
1346090 MOCUTE (2016 12 20)

CfE: 27.05.01 9, 28
1346154 ACCU (2017 01 23, 2016 10 14)

CfE: 27.05.17 42
1346205 GSE Global Scale of English (2016 12 15)

CfE: 26.05.18, 27.05.24 9, 16, 41, 42
1346222 VIDEX (2017 02 10)

CfE: 27.05.17 9, 11, 35
1346300 KARTIKA Kollection (2016 11 15, 2016 05 31)

CfE: 27.05.10 16
1346302 MEGABET (2016 12 29, 2016 09 01) 41
1346356 MP Micro Plsticos (2016 07 22, 2016 01 22)

CfE: 27.05.02 40
1346371 QuartzGroup (2016 11 10, 2016 05 25)

CfE: 27.05.10 35, 38, 42
1346390 fizzics (2016 11 09) 7
1346402 LEGACTIV (2016 11 29, 2016 11 28) 3, 5
1346451 2016 11 25, 2016 07 22)

CfE: 26.01.01, 29.01.04 3, 5, 9, 21, 35, 37, 44
1346454 RectorAgro (2017 01 17, 

2016 07 18)
6, 17, 19, 37, 42

1346490 (2016 10 25)
CfE: 26.15.01 17

1346518 ITAKA (2016 09 27)
CfE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13 1, 5

1346534 INTERGEO TV (2016 11 29, 
2016 09 22)

35, 38, 41, 42

1346559 SMARTSCORING (2017 04 20, 2016 12 07)
CfE: 26.04.04, 29.01.13 9, 35, 38, 42

1346595 NEXT V-SCREEN Extra Value with Advanced 
Mesh Technology (2017 01 19, 2017 01 11)
CfE: 01.05.01, 09.01.07, 
26.03.01, 27.05.02

7, 24

1346719 Confitrade (2016 09 23, 2016 05 13)
CfE: 03.01.14, 27.01.01 28, 30

1346786 hOCO. (2017 01 23)
CfE: 24.17.02, 27.05.17 9



WyKAZ  KLASOWy  WyZNACZONyCh  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERyTORIUM  RZECZyPOSPOLITEj  POLSKIEj   

MIĘDZyNARODOWyCh  ZNAKÓW  TOWAROWyCh

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1210739, 1345596, 1345939, 1346518 

3  1345533, 1345554, 1345596, 1346402, 1346451 

5  570763, 1210739, 1345554, 1345596, 1345997, 1346402, 1346451,
 1346518 

6  1345780, 1346454 

7  538373, 1275241, 1345737, 1345786, 1345854, 1346390, 1346595 

8  1345533, 1345596 

9  1345596, 1345683, 1345833, 1345945, 1346090, 1346205, 1346222,
 1346451, 1346559, 1346786 

10  1345596 

11  1275241, 1345596, 1345786, 1345798, 1346222 

12  1345677, 1345833 

15  1345833 

16  1345596, 1345833, 1346205, 1346300 

17  1275241, 1346454, 1346490 

18  837790, 1345596, 1345683, 1345780, 1345884 

19  1346454 

20  1345533, 1345596, 1345798 

21  1345533, 1345596, 1346451 

24  1345596, 1345884, 1346595 

25  837790, 1345533, 1345683, 1345780 

26  1345533, 1345596 

28  1345677, 1345683, 1345833, 1345975, 1346067, 1346090, 1346719 

29  1345977 

30  1345977, 1346067, 1346719 

33  1345989 

34  1345988 

35  837790, 1331660, 1345596, 1345683, 1345833, 1346222, 1346371,
 1346451, 1346534, 1346559 

37  1210739, 1346451, 1346454 

38  1345833, 1346371, 1346534, 1346559 

39  1286951 

40  1346356 

41  1345683, 1345833, 1346205, 1346302, 1346534 

42  1331660, 1346154, 1346205, 1346371, 1346454, 1346534, 1346559 

43  945405, 1345973 

44  1346451



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.

461052 Dassault Systemes - Velizy, francja
2017 01 23 9, 42

461051 Dassault Systemes - Velizy, francja
2017 01 23 9, 42

462357 SNCf MobilitésSNCf Mobilités
2017 03 31 35

458109 PLIVA hRVATSKA D.O.O.
2017 03 06 5

464642 MANTION
2017 04 24 6, 37

463611 Bank Millenium S.A.
2017 05 08 9, 35, 36, 39, 41, 42

460362 hugo Boss Trade  Mark Management 
Gmbh & Co KG
2017 04 24 29, 35, 43

460985 MEICA Ammerländische fleischwarenfabrik 
fritz Meinen Gmbh & Co. KG
2017 05 09 29, 30, 40, 43

463543 MEICA Ammerländische fleischwarenfabrik 
fritz Meinen Gmbh & Co. KG
2017 05 09 29, 30, 40, 43

466152 EUROPEAN PROPERTy GROUP A.S.
2017 05 24 34

463892 Christian Louboutin
2017 05 13 35

463219 TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 05 25 18, 25, 41

466762 TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 05 25 35, 38, 41

466481 WÓjCIK BOGUSŁAW
2017 05 26 9, 10, 39
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